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 2013

Dział 1. Wytwarzanie odpadów

Kod 

odpadów

Rodzaj prowadzonej 

działalności wg. 

klasyfikacji PKD

NIP REGONPosiadacz odpadów Rodzaj odpadów

Masa odpadów Sucha masa 

odpadów

Masa wytworzonych odpadów [Mg]

 0,1450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213011189902IMPEL TECH 

SOLUTIONS Sp. Z o.o.

 1,6800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 29,8500Opakowania z papieru i tektury1501016395248509231508677NAGEL POLSKA SP 

ZO.O.

 9,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Skratki190801L75.11.Z0005335877761151733Oczyszczalnia 

ścieków w Bielsku

 2,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I63.40.C0100570445260210820POLZUG Intermodal 

Polska Sp. z o.o.

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416172055213503963Centrum 

Implantologiczno-Stom

atologiczne Q-DENTAL 

Machnikowski Sp.j.

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163346398381666130NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

ESKULAP s.c.

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161411520835691162304P.H.U. Włodzimierz 

Ciesielski

 0,0046Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123036885221628343PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

WIECH-MARCINKIEWI

CZ

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416740317591705456NZOZ Pielęgniarska 

Opieka Domowa 

"MEDICUS" s.c.

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 214,0000Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1407680955272526575Eacc Investments Sp. 

z o.o.

 0,1230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,3170Opakowania ze szkła150107

 0,0950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163066895321366210Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Radent

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.88.Z1407962987742974528SERWKOMB MYJNIA 

Sp.C.

 0,0550Opakowania z metali150104

 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0165624295213114730NZOZ Sana s.c.

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z6701604378111265993ZAKŁAD 

KOSMETYCZNY

3



 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030148777265341291142GABINET LEKARSKI 

Hanna Olesińska

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081412496125252429439PIMADO SP. Z.O O.

 0,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,5100Zużyte opony160103

 0,1130Filtry olejowe160107

 0,8500Metale żelazne160117

 0,1040Metale nieżelazne160118

 0,3970Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Opakowania z papieru i tektury1501011422319855341914494PMBS RAFAŁ 

SMOLIŃSKI

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016706396837961002771P.P.H.U. JARMEX 

Jarosław Jabłoński

 60,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,6420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2500Opakowania z drewna150103

 2,3100Opakowania z metali150104

 0,1540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2875Filtry olejowe160107

 2,0000Metale żelazne160117

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 807,4000Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0153259405342219738ABA-SERVICE Sp. z 

o.o.

 138,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 62,6000Papier i tektura191201

 0,1677Odpadowa tkanka zwierzęca020202141628924HURTOWNIA MIĘSA I 

WĘDLIN "MAREX" Z. 

BAŁAZY
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 0,5867Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,2160Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 14,9910Opakowania z papieru i tektury150101

 7,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1120Filtry olejowe160107

 0,1500Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801010126147445212200858AA Prywatna 

Przychodnia 

Stomatologiczna

 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0046Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458745317991959551Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Malwina Burska

 0,0270Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180605528409462593855PGE Dystrybucja S.A. 

z siedzibą w Lublinie

 0,9530Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2630Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,4520Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3640Opakowania z drewna150103

 0,0150Opakowania z metali150104

 0,5820Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,6260Zużyte opony160103

 0,1480Filtry olejowe160107

 1,9150Płyny hamulcowe160113

 0,2500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2050Tworzywa sztuczne160119

 0,0680Inne niewymienione elementy160122

 0,0240Inne niewymienione odpady160199

 9,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 329,6940Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 61,5650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0750Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0790Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0210Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 7,8430Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 1 609,5830Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 96,2960Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,8150Drewno170201

 0,0730Szkło170202

 0,1980Tworzywa sztuczne170203

 11,1190Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,6550Miedź, brąz, mosiądz170401

 75,5950Aluminium170402

 235,3140Żelazo i stal170405

 45,1520Mieszaniny metali170407

 0,8890Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 19,6830Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 20,0000  3.00Inne niewymienione odpady190899

 5,0000  0.75Inne niewymienione odpady190999
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 2,1400Opakowania z papieru i tektury150101141973176Eko-Max Recykling 

Sp. z o.o.

 3,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2 681,1830Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 2,0000Metale żelazne191202

 0,0600Metale nieżelazne191203

 1 385,1540Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 2 070,4930Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0110Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301105513413847621773162P.H.U. "GRAND" 

Mechanika Pojazdowa 

Hubert Bloch

 0,0780Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7200Zużyte opony160103

 0,1120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Aluminium170402

 0,0710Żelazo i stal170405

 0,0290Szkło200102

 0,3585Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O91.31.Z0400140577740015249NZOZ CARITAS 

DIECEZJI PŁOCKIEJ
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 0,0115Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080155934971181706849"TOTALBUD" Sp. z 

o.o.

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4 250,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 500,0000Gruz ceglany170102

 41,5000Drewno170201

 4,9700Odpadowa papa170380

 66,9300Żelazo i stal170405

 195 818,0000Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 1,1500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 395,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0440Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DM35.43.Z0002880535250001055WARSZAWSKIE 

ZAKŁADY SPRZĘTU 

ORTOPEDYCZNEGO 

S.A.

 0,1460Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,1000Skratki190801001100347ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

MYSZYŃCU
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 9,3000Zawartość piaskowników190802

 85,6000  12.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180115092641130011089BIO LEAD - LOK B 

SP. Z O.O.

 4,8000Tworzywa sztuczne170203

 0,0060Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0220Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030130226555361003525PPH DAREX

 0,0020Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 0,2020Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,0700Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania z drewna150103

 0,0350Opakowania z metali150104

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306
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 1,2400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459212659591623819Family Dental Care 

Centrum Stomatologii i 

Ortodoncji Anita 

Kowalska

 3,3800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800152052881181645958VIVA ZIP Sp. z o.o.

 0,1700Tworzywa sztuczne170203

 0,5400Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

1610010160365578361199079Studio Fotografii i 

Wideofilmu FOTO 

LABORATORIUM 

Bogdan Ogrodnik

 0,0190Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DN36.40.Z0127476819521514930SPORT GRUPA Sp. z 

o.o.

 4,6000Osady i szlamy z fosforanowania110108

 18,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4500Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0090Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2740Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,0000Opakowania z drewna150103

 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 19,3900Skratki1908017501485498381426466Gmina Wiskitki

 34,7100Zawartość piaskowników190802
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 18,9900Opakowania z papieru i tektury1501016729562417971845413BESTPACK Sp. z o.o.

 0,9950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6706360587961181578Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny E. 

Kowalik

 0,0248Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7100915108211177716Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Tytus Brągoszewski

 0,2450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402020051181803475Klinika w Klaudynie

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102190275904Koncern Energetyczny 

ENERGA SA w 

Gdańsku

 93,1220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 490,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 5,8000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 1,0000Drewno170201

 1,6000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 15,8000Aluminium170402

 27,4000Żelazo i stal170405

 7,9000Mieszaniny metali170407

 2,8630Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 2,8000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 2,5000Papier i tektura191201

 2 081,8360Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.22.Z0161632155252150859DELITISSUE Sp. z o.o.

 24,1200Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 03 03 

10

030311

 262,2900Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 1,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1620Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 56,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 65,5800Opakowania z metali150104

 17,5000Metale żelazne160117

 0,0880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0122677169511629608MECHANIKA 

POJAZDOWA Jerzy 

Gajewski

 0,0820Filtry olejowe160107
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 0,1760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037118151409462058441Praktyka Lekarska lek. 

stom. Paweł Łazuka

 0,5000Inne niewymienione odpady1701821300868485661695875ZAKŁAD 

BETONIARSKO-KAMI

ENIARSKI WYRÓB 

NAGROBKÓW

 10 338,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.40.Z1400639287571414402PPHU "TRANS 

WOOD" Wiesław 

Śledziewski, Sławomir 

Śledziewski

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104A01.24.Z6110452837761214072Złote Jajko- L.A. 

Kołodziejscy

 4 612,1200Odchody zwierzęce020106

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z drewna150103

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0036Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,0000Żelazo i stal170405

 7,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,0800Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182712311364GOSPODARSTWO 

ROLNE JASTRZĘBSKI 

MAREK

15



 0,0050Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803175500138807610001036TRANSPORT 

TOWAROWY Opalach 

Wiesław

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103750708261189928GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELŻBIETA 

MICHALCZYK

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103006923651NZOZ "ANNA - LAB" 

PRACOWNIA ANALIZ 

LEKARSKICH

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 14,3980Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A1919147145222502934FEU VERT CAR 

SERVICE POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,1280Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,7400Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,0640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8810Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 28,9190Zużyte opony160103

 2,3400Filtry olejowe160107

 0,2680Płyny hamulcowe160113

 0,3180Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 17,4760Metale żelazne160117

 0,0990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,4050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081416510307743080483Z.U.H.WIGMA Wowak 

Artur

 0,4400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6000Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

17



 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213145911522Piekarnia Rogalik 

J.Michałowska i 

Synowie s.c.

 48,6500Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0164472205342138603JAKOMEX Sp.z o.o.

 7,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 24,0980Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,6100Opakowania z papieru i tektury1501010118165755251061378INCOLL POLAND SP.Z 

O.O.

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Aluminium170402

 0,0900Żelazo i stal170405

 1,0740Odpady proszków powlekających0802016709332829481617858Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe "Bartpol" 

Michał Jerzy 

Jakubowski

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2880Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 0,0160Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0176Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7102487568241229694PRACOWNIA 

DIAGNOSTYKI 

MEDYCZNEJ  lek.med. 

Sylwester Oniszk

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112491595261035939POLONIAL DENTAL 

HAUSE Warszawa Sp. 

z o.o.

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803184720395749820243290ND LOGISTICS 

POLAND SP.ZO.O.

 8,1620Opakowania z papieru i tektury150101

 16,6380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0900Opakowania z papieru i tektury150101010157389VBH POLSKA SP. Z 

O.O.

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Aluminium170402

 0,4200Żelazo i stal170405

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213672015308SKLEP 

PRZEMYSŁOWY 

ANNA 

BŁESZNOWSKA

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103092837761150001MŁYNARCZYK 

BARBARA 'GABINET 

LEKARSKI'

 0,0058Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160162920719511987934Nowy ¦wiat 29 Sp. z 

o.o.
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 1,2500Zmieszane odpady opakowaniowe1501060008009605272157818Szkoła Podstawowa Nr 

139 im. Ludwiki 

Wawrzyńskiej

 0,2020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012298680ESTHETIC 

INDYWIDAULNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

BRZEZIŃSKA SAK 

ANNA

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026109901287741888620Gabinet weterynaryjny 

ARGOS

 0,0531Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040124107921180388264ALDENT GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0334Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101736139710062831Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7104580408211107609PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY
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 0,0574Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0101111345211080688GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA RADOMSKA

 0,0135Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304016151643Partnerska Stacja 

Paliw BP Wołomin 

OPTIMA GAZ S.C.

 2,9537Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030014110605210329861Fundacja Hospicjum 

Onkologiczne św. 

Krzysztofa

 0,6075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3000Zwroty kosmetyków i próbek0706810083368345220103756PROFARM SP.Z O.O.

 0,0920Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,8000Papier i tektura191201

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114192881130038220NZOZ Gabinet 

dentystyczny Danuta 

Mackiewicz
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101825719521009623KOLMED SP.J. 

KOMPLEKSOWA 

OBSŁUGA 

MEDYCZNA JAN 

PAJĄK I WSPÓLNICY

 1,5000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.13.A1402497685321001081"EL-TED" Zakład 

Przetwórstwa 

Mięsnego Tadeusz 

Wieczorkowski

 16,0610Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 1,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011403432895691713046PHU GUMPOL Dariusz 

Jabłonowski

 0,2960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Filtry olejowe160107

 0,0180Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 13,3420Metale żelazne160117

 0,8820Metale nieżelazne160118

 1,6880Tworzywa sztuczne160119

 0,4580Szkło160120

 0,3810Inne niewymienione elementy160122
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 0,2470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124466957161760398ART DENTAL 

STOMATOLOGIA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Odpady spawalnicze120113DH25.11.Z6113413147742710999Moduł System Serwis 

Sp. z o.o.

 0,0070Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1100Drewno170201

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,0050Aluminium170402

 0,0900Żelazo i stal170405

 0,0040Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0110Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0650Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802
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 0,0050Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

170903

 0,0008Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117064211230141667Eugenia Bajkowska 

Lekarz Stomatolog

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158247845213634435LXV Liceum 

Ogólnokształcące z 

Odd. Integracyjnymi 

im. J. Bema

 14,1550Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201828341547927Ferma Trzody Chlewnej 

PawełKochanek

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208017194979Warszawska Kolej 

Dojazdowa ul.Batorego 
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 0,1420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4950Inne niewymienione odpady160199

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164126415261002762CENTRUM 

MEDYCZNE "MEDI- 

SPA" JOLANTA 

ZWOLIŃSKA
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164453621180732684Gabinet 

Stomatologiczny 

Bogusław Zdrajkowski

 0,0565Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031409167917121304547BEMO-DENT Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Gromaszek

 5,8380Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.23.Z1414859331251498191SAKS-POL Sp.j.

 0,0070Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,4390Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6190Miedź, brąz, mosiądz170401

 6,8020Aluminium170402

 68,8410Żelazo i stal170405

 0,0405Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101746827741483774Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Rydzewska

 3,6800Opakowania z papieru i tektury1501010120648701130024465INVERTIM SPÓŁKA Z 

O.O.

 4,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych1501020172274085271720246PPHU SMAKOSZ 

Agnieszka Barszcz

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 82,7000  37.40Osady zawierające chrom, zwłaszcza 

z zakładowych oczyszczalni ścieków

040106E40.30.A6701104167960101560WODOCIĄGI 

MIEJSKIE W 

RADOMIU SP. Z O.O.

 0,3270Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 2,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0220Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1600Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 9,0000Żelazo i stal170405

 368,5000Skratki190801

 152,1000Zawartość piaskowników190802

 17 242,8000  5,005.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 110,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 5,8850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0122759115221620867AUTORYZOWANY 

DEALER TOYOTA 

WŁOCHY SP J

 3,0130Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5300Opakowania z drewna150103

 1,1610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7010Zużyte opony160103
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 0,7930Filtry olejowe160107

 0,0250Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1010Płyny hamulcowe160113

 0,3800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 4,2930Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118

 2,4500Tworzywa sztuczne160119

 0,8070Szkło160120

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020043093497250017324PPHU OKTAN

 0,2340  0.15Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0015Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.12.Z1302886065661412038Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Ciechanowie

 0,6610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121
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 0,0020Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,1650Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010132681329521787527PRZYCHODNIA 

LEKARSKA AKADEMII 

OBRONY 

NARODOWEJ

 0,1650Roztwory utrwalaczy090104

 0,5240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 83,8500Opakowania z papieru i tektury1501010080560985270203603Inter IKEA Centre 

Polska S.A.

 14,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 69,3400Opakowania wielomateriałowe150105

 51,7700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9300Opakowania ze szkła150107

 0,0660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5400Tworzywa sztuczne170203

 367,0000  11.01Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 56,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0008Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090152849809710506788MARIUSZ BOGIEL
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 0,0285Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 1,1590Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181N85.20.Z0173316729521224244Gabinet Weterynaryjny 

"Radość" s.c.

 0,2205Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429272448381154200ANDRZEJ 

TOMASZEWSKI 

"BOLEK"

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097116809418212197307"LEK" M. Choma W. 

Grot Sp. j.

 0,0380Opakowania z tworzyw sztucznych150102O90.02.Z141808023PWiK Sp. z o.o. w 

Radzyminie

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0880Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 100,0000Skratki190801

 75,0000Zawartość piaskowników190802

 1 758,0000  351.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413269561132582057ARIF Robert TRZPIS

 59,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050129684075262154586MEBLE NOWEJ 

GENERACJI VERSAL 

SP. Z O.O.

 1,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 64,2600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.32.Z0067107545210086619BIS IZOMAR Sp. z o.o.

 120,1400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158149301132509445KARYOYEST s.c.

 0,0840Opakowania z papieru i tektury150101G52.45.Z6727394437971565263A.G.D.- RTV. ART 

ELEKTRYCZNE 

JOLANTA KŁOSIŃSKA

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9345Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163904835311488816N.Z.O.Z. Z.O.L. "DOM 

RODZINNY" s.c. W. 

Kerpet

 0,1320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162613895681457185Zdrowie Spółka z o.o. 

NZOZ

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0749Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123116015361192710NZOZ STOMA-MED J. 

KOSTRZEWA-JANICK

A

 50,0170Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z5504104337571001752Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego "LABO"

 39,0400Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130000205865250008761Instytut Energetyki 

Instytut Badawczy

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010123302605221864581WAMEL Zakłady 

Maszyn Elektrycznych 

Sp. z o.o.

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,2000Żelazo i stal170405

 0,1000Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702030120354145210328583PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

ANTYKOROZYJNYCH 

"MULTICOR" S.C. R. 

ŁUBNICKI, Z. 

OSTARSKI, M. 

POPŁAWSKI
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 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z metali150104

 0,7500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 21,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070110014425270200562Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe 

BUDSTAL

 0,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020173689941131326895MARCO-OIL BLANKA 

KOTKIEWICZ

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,5400  13.54Inne niewymienione odpady050199DF23.20.A2730965286281876045ORLEN ASFALT SP. Z 

O.O.

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,6600Aluminium170402

 3,3100Żelazo i stal170405

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181301547165660013885ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP Z 

O.O.

 0,1090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Miedź, brąz, mosiądz170401

 161,7600Skratki190801

 108,4400Zawartość piaskowników190802

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0112943105211082210Gabinet 

Stomatologiczny 

Justyna Kizyn

 0,0202Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163648999511580434Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Chwiłoc

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081411558747743032254Przedsiębiorstwo 

Budowlano Usługowe 

WIXBUD Sławomir 

Mikulski Spj.

 4,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

34



 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6727160406371555965GAB. STOM. 

URSZULA PIELKA

 0,0112Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500739067591111337ZAKŁAD 

FRYZJERSO-KOSMET

YCZNY PIOTRAK 

JANUSZ

 0,0095Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115552295270105177Lecznica "Jelonki" 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Sp. 

z o.o.

 3,9050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z6729998657962269536Nikodem Żyła 

"KAJTEK" Sprzedaż 

Hurtowa Odpadów i 

Złomu

 0,1940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,7290Zużyte opony160103

 683,6790Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,1621Filtry olejowe160107
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 0,0362Płyny hamulcowe160113

 0,1762Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 225,4410Metale żelazne160117

 16,2140Metale nieżelazne160118

 1,3300Tworzywa sztuczne160119

 4,7680Szkło160120

 3,8520Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1554Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 6,2000Opakowania z papieru i tektury1501019511923979181928620Meble - Black Red 

White Sp. z o.o.

 40,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091203058156772277147BIAŁA Sp.z o.o.

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161417137885272592744PATEH JAN PETRYNA 

SP. J.

 0,1700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105140721780PPHU Maciej 

Wiśniewski

 0,0030Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318011696361Gabinet 

stomatologiczny 

Małgorzata Zadurska

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0123026601180089768PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY I 

PRACOWNIA USG

 44,0000Odchody zwierzęce020106A01.24.Z6709898747981075566Ferma Drobiu Barbara 

Potrzeszcz 

Sienkiewicz

 0,2200Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,0169Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036707230307971151863PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Barbara Abramowicz

 0,0061Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6520Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110013938005262207733KANCELARIA 

SENATU

 0,3540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403888087961202636Gabinet Pediatryczny  

Ewa Kowalczewska

 0,0750Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506670897379KOMENDA 

WOJEWÓDZKA 

POLICJI W RADOMIU

 0,1720Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1411611428222137672PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

STUCKA

 0,0023Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026100185747741213201Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Jan 

Krzeski
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086701285638121037549Transport 

Samochodowy 

Ciężarowy Usługi 

Koparką, Hubert 

Koziński

 0,2000Papier i tektura2001011410518445252401994CTL LOGISTICS Sp. z 

o.o.

 0,0405Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033408228888891427140Mikodent Aneta 

Lewandowska-Mielcare

k

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,7100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ27.34.Z6700317637960018310Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"DRUTPOL" Sławomir 

Borkowski

 49,9000Metale żelazne160117

 0,0059Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030168785981180217580Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Wesołowska

 0,0009Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101140812465Bartłomiej Morawski - 

ściółkowa hodowla 

drobiu
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 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 274,8930Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301057118766218211687535PPHU KORNIK 

TOMASZ POSIADAŁA

 0,3750Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z0163916375342131788SPZOZ Piastun

 0,3750Roztwory utrwalaczy090104

 0,0060Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 3,3175Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 49,8400Zgary z hutnictwa żelaza100280143189660EKO RECYKLER 

ANNA 

ASZTEMBORSKA

 10,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7740Opakowania z metali150104

 1,2730Metale nieżelazne160118

 4,4600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 16,2800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 23,4060Miedź, brąz, mosiądz170401

 52,5470Aluminium170402

 7,6460Ołów170403

 4,7270Cynk170404

 2 857,5800Żelazo i stal170405

 0,4350Mieszaniny metali170407

 169,2600Metale żelazne191202
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 9,8400Urządzenia zawierające freony200123

 4,1000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 5,2000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550004733ISPL Andrzej Chyliński

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160062192315240103920GESPAR G.Pyjor A. 

Olszewski 

M.Sutkowski Sj.

 2,2530Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.11.Z7104308408211603900JASTRZĘBSKI S.A.

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,8500Tworzywa sztuczne160119

 0,4600Szkło160120

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,5000Żelazo i stal170405

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6114128827742490894Gabinet Dentystyczny 

Izabela 

Grabowska-Fighiera

 0,0025Opakowania z tworzyw sztucznych1501026727311707960084376BROST S.C.

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126666985221909349Gabinet stomatolog 

Urszula Stańczyk

 0,1800Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090103052985261020151UCB PHARMA SP. Z 

O.O.

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0173162245271443918NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

EBI-DENT

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030308907725381589310Indywidualna Praktyka 

Lekarska
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 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0129953966631109181GAB. STOM. MARCIN 

PTASZEK

 0,3740Miedź, brąz, mosiądz170401005290451PPUH "IRMET"

 0,1840Aluminium170402

 35,6900Żelazo i stal170405

 0,7500Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508O90.01.Z4720235099471809119ZAKŁAD ROBÓT 

SANITARNYCH 

SANATOR BIS S.C.

 19,3550Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 23,1500Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307E40.13.Z1407877805252386094RWE Stoen Operator 

Sp. z o.o.

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 117,9700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 111,8800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 382,9300Inne niewymienione odpady170182

 16,4200Drewno170201

 14,1900Tworzywa sztuczne170203

 15,0700Miedź, brąz, mosiądz170401

 7,3200Aluminium170402

 220,7200Żelazo i stal170405
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 7,3200Mieszaniny metali170407

 39,2400Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 24,4400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181429279885222977933Parker Hannifin Sales 

Poland Sp z o.o.

 3,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,6000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,3800Żelazo i stal170405

 0,3510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1402581871231063544ART Dental J. M. 

Wojtowicz

 0,0540Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z0109854135341012550DISONI TRADE 

HOUSE SP. Z O.O.

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140174608141130241412ETI Krzysztof Kojro
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 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0133Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0120935295221030031GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Elżbieta 

Barchoń-Sielska

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110145844665ROBOKOP Grzegorz 

Leonowicz

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117019495341070702GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Maria Możdżonek

 39,8200Żelazo i stal1704051459160345090066139STABET S.C. 

S.J.Pytlak, 

B.Badeńska

 0,7870Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080116312619511003754PRZEMYSŁAW 

BODYCH

 0,0450Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0960Zużyte opony160103

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,0540Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0490Płyny hamulcowe160113

 0,1280Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,6550Metale żelazne160117

 0,0160Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Szkło160120

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0038Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Aluminium170402

 0,1095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0300850205441092347NZOZ "EVAN"

46



 0,2060Żelazo i stal1704056102198297741007306Wypożyczalnia 

Kontener Zbigniew 

Wiktorski sp. j.

 0,0220Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081300767265671017510Wiesław Skibiński 

Firma 

Handlowo-Usługowa 

Blacharstwo i 

Lakiernictwo 

Pojazdowe

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,9170Odpady tworzyw sztucznych0702131410257525212677767AGROPIAN SYSTEM 

DARIUSZ JANIAK

 0,8200Opakowania z metali150104

 10,0000Wybrakowane wyroby101382670876489P.P.H. "SKARPOL II" 

Sp.j.

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3500Żelazo i stal170405

 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1409396685661889875Praktyka Lekarska 

Ryszard Tenderenda

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202F45.23.A1402003837971914048DESO BIS s.c. S. 

Sowiński, P. Sowiński, 

R. Sowiński
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 785,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,1500Drewno170201

 0,1000Żelazo i stal170405

 225,8400Odpadowa serwatka0205800004407915320100237OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

"MILKAR"

 0,3660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5790Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0106486735342017762Szpital Kolejowy w 

Pruszkowie SPZOZ

 2,5990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7700Opakowania ze szkła150107

 0,0820Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,2800Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 45,7640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0620Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123428435212221837SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNO-

LEKARSKA 

"WIŚNIEWSCY"

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021301247155671020423GABINET 

WETERYNARYJNY 

Krzysztof Kierski

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026100473867740012794INSTALATORSTWO 

ELEKTRYCZNE 

ELEKTROMECHANIK

A DŹWIGOWA JAN 

ŚNIEGOCKI

 0,0015Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802014509091767231109338PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

RÓWNI

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101429898777010303102Zakłady Remontowo 

Budowlane WAM Sp. z 

o.o. Kierownictwo 

Budów w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

(NOWY DWÓR 

MAZOWIECKI)

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1900Filtry olejowe160107

 0,0500Tworzywa sztuczne160119
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 0,7800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2 038,6100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 120,0000Gruz ceglany170102

 3,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,5000Drewno170201

 18,7000Tworzywa sztuczne170203

 12,5500Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 115,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,7000Odpadowa papa170380

 2,3400Żelazo i stal170405

 82,4600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119420385271086453Dorota Ratyńska 

Gabinet 

Stomatologiczny

 1 495,3720Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.B610338072Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "TARTAK 

Ciechomice" Andrzej 

Bałdyga
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 0,0028Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0007Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213550347901POWIATOWY URZĄD 

PRACY W 

WYSZKOWIE

 53,8360Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.11.Z1407969448222214332MBM MEAT Food Sp. 

z o.o.

 1,2600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 0,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 930,0000Odchody zwierzęce0201060121188385341042841NOWDROB Ferma 

Drobiu Jerzy Nowocień

 6,0000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,4007Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030129492849511815765MR MED S.C. 

Przychodnia 

Stomatologiczna

 0,0830Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102G52.12.Z0112021755211062503P.H.U "NORD" 

Kaczorowski Krzysztof

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3800Żelazo i stal170405

 6,0200Papier i tektura191201

 1,1700Tworzywa sztuczne i guma191204

 12,0000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DA15.11.Z6719711327991775555P.P.U.H.   "BIS" 

Spółka Jawna Paweł 

Żeromiński i Katarzyna 

Żeromińska

 20,5000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108
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 0,0600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania z metali150104

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,8000Żelazo i stal170405

 0,0135Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300611795691242635NZOZ PORADNIA 

RODZINNA "MEDYK"

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670870216Indywidualna Praktyka 

Lekarska Irena 

Jaskolska

 1,0000Zużyte opony1601030110790945290002575FIRMA HANDLOWA 

"STALBUD" Lech 

Sadowski

 7,7500Żelazo i stal170405

 0,0810Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051426697765681195940MECHANIKA 

POJAZDOWA 

ZBIGNIEW 

RĄCZKOWSKI

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,1120Metale żelazne160117

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080125850205341836021STRAŻNICA 

-Towarzystwo Biblijne i 

Traktatowe, 

Zarejstrowany Związek 

Wyznania Świadków 

Jehowy w Polsce

 9,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104
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 3,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0430Metale żelazne160117

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 13,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,2000Żelazo i stal170405

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0144Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670921630GABINET LEKARSKI 

LARYNGOLOG 

PEDIATRA ANNA 

BOĆKOWSKA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162204188359570968370ENERGA-OBRÓT S.A.

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097100166268231002807Punkt Apteczny

 0,0600Skratki190801F45.21.A0062385475340000616P.I.B. "DOMEX-BIS" 

Sp. z o.o.

 0,0000Zawartość piaskowników190802

 693,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 135,8360Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308146627941VERTE Anna 

Trepkowska

 13,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 41,3720Papier i tektura191201

 22,7700Papier i tektura200101

 1 050,0000  5.00Inne niewymienione odpady1908995506679657582123565Gmina Olszewo-Borki

 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6709975508121507268NZOZ DENTAL ARTS 

lek. stm. Agnieszka 

Leśniak-Pietras

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180105270535210406509"WES"

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Tworzywa sztuczne170203

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100739885361040087Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Dąbrowska

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140148255055311422527Garnizonowa 

Przychodnia Lekarska 

SP ZOZ w Modlinie

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,3800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,6000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2 225,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105551210251Export Poland

 0,0030Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0060Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

56



 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103712450320Przychodnia 

Dermatologiczna 

Estetik-Dentel

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401351028121677680PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ANNA 

BRONISZEWSKA-WÓ

JCIK

 0,3630Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205130959510Mechanika Pojazdowa 

Paweł Siebierski

 0,0220Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,1760Metale żelazne160117

 3,8140Opakowania z papieru i tektury150101G50.10.B0106378601130094721Autogala Sp. z o.o.

 0,7710Zużyte opony160103

 0,3490Filtry olejowe160107

 1,6190Metale żelazne160117
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 4,3200Tworzywa sztuczne160119

 0,8950Szkło160120

 1,0800Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,4340Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,5380Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214F45.33.A0103403375270008600INSTAL WARSZAWA 

S.A. Przedsiębiorstwo 

Instalacji 

Przemysłowych

 0,0001Odpady zawierające rtęć0604040103734725320017683PARACELSUS SP.J. 

M. Królik, W. 

Kratochwil

 0,0560Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 88,0100Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.11.Z0202837788971714491DOMAR-ZRO Sp. z 

o.o.

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 16,0000Zużyte opony160103

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302376035711331691Przychodnia Rodzinna 

Panaceum

58



 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103941325241824573GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Grażyna 

Sarnowska-Fijałkowska

 0,0850Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011414206495311638701NZOZ MEDOX

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141106723Indywidualna Praktyka 

Lekarska Anna 

Rzeczkowska

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097101826558220002185Apteka Prywatna 

Halina Zawiska

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035511867367591335717Indywidualna Praktyka 

Lekarska Dorota 

Grochowska-Qarashoul

i ul. Staszica 25

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202550409507TRANSPORT 

SAMOCHODOWY , 

SPRZEDAŻ OPAŁU, 

SKUP I SPRZEDAŻ 

ZŁOMU

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 230,9790Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z1308654985671704860"TOREX" Sp. z o.o.
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 497,4790Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0780Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0048Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103204138211581512Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny lek. 

Ewa Adamska

 28,5180Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211340118385KLIMA-THERM SA

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Tworzywa sztuczne170203

 0,0810Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2040Aluminium170402

 8,7220Żelazo i stal170405

 0,2200Tworzywa sztuczne200139

 4,2500Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508K70.11.Z0132721395262302101EUROPOLIS SASKI 

CRESCENT Sp. z o.o.

 14,2920Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2760Opakowania wielomateriałowe150105

 26,7670Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9240Opakowania ze szkła150107
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 0,1130Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2980Papier i tektura191201

 15,4130Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 3,8400Opakowania z papieru i tektury150101DA15.98.Z6705767707990005269WYTWÓRNIA WÓD 

GAZOWANYCH S.J. - 

A. Kwiatkowski, D. 

Skóra

 2,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1820Opakowania z drewna150103

 0,7400Opakowania z metali150104

 21,5800Opakowania ze szkła150107

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2200Odzież2001100002754585340003046Państwowy Zespół 

Ludowy Pieśni i Tańca 

"Mazowsze"

 2,8378Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157557415272435938FALCK MEDYCYNA 

Sp. z o.o.

 0,3089Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,2100Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402096709568867981201054Anabelle Andrzej 

Jankowski

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503K73.10.F0012088725250008347Instytut Biotechnologii i 

Antybiotyków

 3,6520Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504

 0,1720Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 0,1800Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 0,8360Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0040Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5580Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Opakowania ze szkła150107

 1,3860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1990Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2830Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0350Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0670Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0410Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 0,0010Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 0,2150Żelazo i stal170405
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 0,7830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0570Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.B140204783Lion Motors Sp z o.o.

 4,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

64



 0,1150Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1100Metale żelazne160117

 0,2100Tworzywa sztuczne160119

 0,1100Inne niewymienione elementy160122

 1,1690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030062145065260207545SANIN Sp. z o.o.

 0,0670Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180119151075361007641FUHT MARKER Marek 

Dąbek

 0,0900Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,4180Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110129186749511792863HOYA LENS POLAND 

SP Z O O

 0,1550Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 9,7690Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,6350Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,7730Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0330Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 6,4290Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5970Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6820Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2610Papier i tektura191201

 0,1260Metale200140

 84,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102611412818CS RECYCLING SP. Z 

O.O.

 363,7000Papier i tektura191201

 23,4000Metale żelazne191202

 247,7000Tworzywa sztuczne i guma191204

 185,7000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,2060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0158874485213318817Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101K70.11.Z015886450Sireo Immobilienfonds 

No. 4 Warszawa 

Renaissance Plaza 

Sp.z o.o.

 0,2690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 23,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5920Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1730Papier i tektura191201

 25,3200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136702230209482051407Starostwo Powiatowe 

w Radomiu

 0,4070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0440Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.24.A0168915938221997326DIREX Sp. z o.o.

 0,1950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0580Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4750Zużyte opony160103

 0,3190Filtry olejowe160107

 0,0880Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,1370Inne niewymienione elementy160122

 0,5030Inne niewymienione odpady160199

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 10,9000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702800112235105341017412 Zakład Wyrobów 

Gumowych HABEX 

Halina Bańkowska

 0,0450Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0970Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005083131230049861BANK SPÓLDZIELNI 

W TARCZYNIE

 0,0690Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0630Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0250Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,3160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401905498222174348CENTRUM 

MEDYCZNE 

VITA-MEDICA

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016102768047760001167B.H.U. JOLMAR

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214010106363PiastPol Klejnowski, 

Kobierecki Spółka 

Jawna

 0,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205000391242Gminna Spółdzielnia 

"Samopoc Chłopska" w 

Łochowie

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,2800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156299531181228338DENTISTICA  Michał 

Pelc

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021465183824960248072POL-BRUK 

PAPROCKI SP.ZO.O.

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte opony160103
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,0020Papier i tektura200101

 5,9200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA16.00.Z6707226457961002877IMPERIAL TABACCO 

POLSKA 

MANUFACTURING 

S.A.

 594,8000Odpady tytoniowe020382

 611,1500Inne niewymienione odpady020399

 0,6500Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,1800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,5550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1 088,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 72,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 318,5400Opakowania z drewna150103

 0,9300Opakowania ze szkła150107

 30,1500Opakowania z tekstyliów150109

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 49,6600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 33,8800Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027504413508381276995Gabinet Weterynaryjny 

Sławomir Wislawski

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205145860374"RAFMARMOTO" 

RATYŃSKI

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0450Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,6900Metale żelazne160117

 0,0400Inne niewymienione elementy160122

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031306121075661299866Klinika Urody Madame 

Halina Komorska

 0,0098Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030154540051131068387GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Bogdan Michałowski

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141463332705213637793AGENCJA K2 PL SP Z 

O O SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO 

AKCYJNA

 2,6610Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057100611998240000452Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Sławomir Gałązka

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,0210Zużyte opony160103

 0,3910Filtry olejowe160107

 0,0420Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,3640Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,1490Płyny hamulcowe160113

 2,3250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 5,3400Zbiorniki na gaz skroplony160116

 477,8180Metale żelazne160117

 9,5440Metale nieżelazne160118

 41,3170Tworzywa sztuczne160119

 18,9690Szkło160120

 7,3750Inne niewymienione elementy160122

 9,7240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810121217925341046655Lecznica Zwierzat Jan 

Roźniatowski

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 148,8120Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

0402210022037015210120598HARPER HYGIENICS 

SP. Z O.O.

 14,0740Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 340,0350Odpady z mokrej obróbki wyrobów 

tekstylnych

040280

 179,7070Inne niewymienione odpady040299

 122,6550Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,3500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 234,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 134,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,6700Opakowania z drewna150103
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 22,7900Opakowania z metali150104

 6,3160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 17,3200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1330Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.12.Z6113193559710296693Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Gostyninie

 0,1450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417404667991949742Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Chlewiskach

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,8000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410DG24.62.Z0102438291130053567„SEALOCK” Sp. z o.o.

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051419882788371543526RubinTrans Karolina 

Kobierecka
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 4,5000Zużyte opony160103

 2,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103711652442SAMODZIELNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W 

KAŁUSZYNIE 

PRZYCHODNIA 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 0,0082Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500557717581210836NZOZ "DO-MED" 

Janina 

Mydło-Pozniewska

 2 195,0760Żelazo i stal170405672892601AM STEEL Anna 

Majewska

 504,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.32.A7100555208240007075PPHU "BOMET" 

Andrzej Sińczuk

 5,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003224367961834460Sąd Rejonowy w 

Radomiu

 0,9500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086702276446611691982KDM Dariusz Mazur
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 0,2120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6000Filtry olejowe160107

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0270Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 5,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101K74.30.Z0004228827970001015Spółdzielnia Pracy 

"Przyszłość"

 7,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.A0156252928371666938Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Sochaczew 

Sp. z o.o.

 0,2000Zużyte opony160103

 3,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,1530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0580Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,4000Żelazo i stal170405

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 34,9000Skratki190801

 63,8000Zawartość piaskowników190802

 386.10Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 72,7000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,9700Opakowania z papieru i tektury1501010164570695341312832PROEKO Jacek 

Gutowski

 38,2650Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 13,6470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 46,9140Metale żelazne191202

 6,0740Metale nieżelazne191203

 18,1600Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,3550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.A1406125368121846220SKIPER-MĄKOSA" sp. 

j.

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0440Filtry olejowe160107
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501022718458656510009150SFW WARWAS

 2 800,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5 068,0000Gruz ceglany170102

 24,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 61,7000Drewno170201

 3,8000Tworzywa sztuczne170203

 144,5000Odpadowa papa170380

 540,8000Żelazo i stal170405

 2,9000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 42,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213146405264952212280140 MERA OFFICE 

Sp.z o.o. Sp.k.

 0,3120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A1411740735251045356Waldemar Torski 

"Tor-Auto" serwis 

naprawy pojazdów 

samochodowych

 0,3100Metale żelazne160117

 0,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130102793945210524864Translator s.c. Marian 

Gaca, Bogusław Gaca

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0010Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156132901132452946"KOLDENT" s.c. J. 

Kolczyńska J. 

Dzieciątkowska

 0,0200Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101014872108P.H.MONRO Ewelina 

Wdziekonska

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057104578628211718069Krzysztof Gregorczyk 

F.H.U. REKS

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DH25.11.Z6701856678121312553"HEMAR" MARCIN 

HEROMIŃSKI

 0,4700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0640Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,8600Żelazo i stal170405

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101011327801ALFF Paweł Oszczyk

 0,3450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7501453098381607541NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna

 0,0450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1419107388212200707APTEKA RAFAŁ 

SEREMENTA

 0,3977Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461284518371813291REMEDIUM 

STOMATOLOGIA 

STĘPIEŃ SP.J

 0,0535Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,4100Żelazo i stal170405N85.31.B0002947287961127685DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

JEDLANCE

 0,6340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,2819Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103672973386NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

ANALITYKA - 

M.LIPSKA

 0,0135Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8511051818INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0306Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103278308231164154Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Sawicka

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158433798371657661Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Dental-Bor Joanna 

Śliwińska

 0,0330Opakowania z papieru i tektury150101K74.81.Z0122812905261756780STUDIO 

FOTOGRAFICZNE  

"MIGO"

 1,5200Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103013274552All-Medi Sp. z o.o.

 1,3800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.11.C6720081657962380452PPHU "Zrembud

 0,0280Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,0150Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117486321250409009Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Sobianka

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081407513735261202248"KAS-CAR" Sławomir 

Lubieniecki
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 0,1120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6270Zużyte opony160103

 0,0920Filtry olejowe160107

 0,0000Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0920Płyny hamulcowe160113

 0,2980Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2760Zbiorniki na gaz skroplony160116

 68,3900Metale żelazne160117

 1,0450Metale nieżelazne160118

 8,8900Tworzywa sztuczne160119

 2,3650Szkło160120

 4,9520Inne niewymienione elementy160122

 0,0470Inne niewymienione odpady160199

 0,7740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0230Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,3300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205150552832Frigipol Sp. z o.o.

 0,2500Filtry olejowe160107

 0,0300Inne niewymienione elementy160122

 0,1430Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317I64.11.Z010684960POCZTA POLSKA 

S.A. Centrum 

Infrastruktury 

O/Regionalny w 

Warszawie
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 0,9740Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,9600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,7100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1390Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 75,8210Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0730Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 11,1400Zużyte opony160103

 1,8100Filtry olejowe160107

 0,7320Metale żelazne160117

 0,8620Tworzywa sztuczne160119

 0,3060Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 3,4870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,8640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7860Żelazo i stal170405
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 151,5800Papier i tektura191201

 4,5470Metale żelazne191202

 0,1010Tworzywa sztuczne i guma191204

 4,6340Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 10,2580Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0407Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408508335431807862Stomatologia 

Aesthetica Helena 

Korszak

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 14,9600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101011076546"PIMET" S.j Maciej i 

Tadeusz Popielawscy

 44,1150Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,4700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,8760Inne niewymienione odpady120199

 0,6250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1029Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140174211681181505418NOVEX-BAN Barbara 

Nowakowska

 0,3220Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,7769Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111399101130134053Agnieszka Tymińska 

Gabinety Lekarskie

 0,1030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2000Zużyte opony1601031301679895690012086AUTO GRAMAX 

Remigiusz Gralewicz

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160112355075241050491"EMIS" SP.ZO.O.

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164569281132271877CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE 

SONIA Sp. z o.o.

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034700430057281055076GABINET 

DENTYSTYCZNY

 0,0730Opakowania z papieru i tektury150101DE22.22.Z0020196601180029341"MASPOL" Maria 

Sarzała

 0,0580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4920Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122911525211143851Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny Jóżef 

Mielczarek
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 0,0900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.81.A6705071607960023015PIEKARNIA I 

TRANSPORT 

CIĘŻAROWY 

MIROSŁAW I 

KRYSTYNA 

SZCZERBIŃSCY Sp.j.

 0,0800Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 0,0900Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,1150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0112Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,5000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912121429639845291795520JAWOTEX Krzysztof 

Tymiński, Marcin 

Żukowski  s.c.

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130101102065210087228Honeywell Sp. z o.o.

 0,8290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000939639Gminna Biblioteka w 

Huszlewie

 0,0470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605G51.53.B1306974705681386686FHU "NATEX 2" Irena 

Jasińska

 0,0221Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7101804558231133159PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOLANTA MAKSJAN
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 0,0098Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025504151467611064665Gabinet Weterynaryjny 

Robert Łukasiak

 0,0334Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161922705342089626Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Uni-Med" s.c.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802029320952696931856271Rafał Rząsa Gabinet 

Weterynaryjny

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100069316101180002365AGNES Agnieszka 

Kowalczyk GALPLAST 

Agnieszka Kowalczyk

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0121845221230218370Tomasz Luzarski

 0,0395Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709033067971022605NZOZ- poradnia lekarzy 

rodzinnych Jacek 

Smoleńsk

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0161099028371546306NZOZ ELDENT

 0,1000Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317000527285URZĄD MIASTA ZĄBKI

 42,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 46,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 84,7000Opakowania ze szkła150107

 41,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 772,7500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 12,9200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216O90.02.Z0102515791180136108Utimer Sp. z o.o.

 0,0040Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

190211

 6,9020Metale żelazne191202

 0,2010Metale nieżelazne191203
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 1,8440Tworzywa sztuczne i guma191204

 60,5590Szkło191205

 16,8780Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 3,3800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704K73.10.B0000451615250007939INSTYTUT CHEMII 

PRZEMYSŁOWEJ IM. 

PROF. IGNACEGO 

MOŚCICKIEGO

 0,5500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 46,8100Żelazo i stal170405

 2,2500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 8,4000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,2140Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DE21.21.Z0131597911230798692ARSO POLAŃSKI SP. 

Z O.O.

 0,6610Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 7,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3270Opakowania z metali150104

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,3030  0.62Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130303613PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101426535005691860149Anna i Mirosław 

Koźlawiewicz Sp.j.

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706227318121011573NZOZ "PRIMA"

 92,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040121561585220102308KAMIS PRZYPRAWY 

S.A. / McCORMICK 

POLSKA S.A.

 99,3000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 114,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 36,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,2000Opakowania z drewna150103
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 0,0000Opakowania z metali150104

 237,2000Opakowania wielomateriałowe150105

 4,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 34,2000Opakowania ze szkła150107

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 132,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Żelazo i stal170405

 122,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0070Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302046709949587971509721"TERMOTECHNIKA" 

s.c. 

CHŁODNICTWO-KLIM

ATYZACJA, 

MONTAŻ-NAPRAWA 

A. i Z. Gajda

 0,0244Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7104301428211585125Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213671930328TANIA ODZIEŻ EWA 

BŁESZNOWSKA

 0,0083Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030911610059670339424PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ESMEDIQUA 

Krzysztof Widerkiewicz

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136700503297960069218PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE 

BUDOWNICTWA 

"ŁUCZ-BUD" SP Z O O

 0,1240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 134,9600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 9,6000Drewno170201

 10 110,9200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1250Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406030152697911181656301AUTO-WIDAWSKI s.c. 

Zdzisław, Grzegorz i 

Edyta Widawscy

 0,9600Tworzywa sztuczne160119

 38,4800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080107221005821002005P.P.H. DORA R. Wicik

 0,6000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,2100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 32,8500Opakowania z papieru i tektury1501010154301285272397698PLATON SP. Z O.O.

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080153001769511385856Auto zakręt 

Pośrednictwo 

Finansowe Bogdan 

Walkiewicz

 0,1600Zużyte opony160103

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,1650Metale żelazne160117

 0,0850Tworzywa sztuczne160119

 0,4460Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7450Żelazo i stal170405

 0,0072Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101177387741375748Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

ŻELECHOWSKA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Zużyte opony160103G50.30.B0158897725211137537Mechanika Pojazdowa 

Stanisław Nowosielski

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032601715277122742002"PROENDO" 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ŻUCHOWSKI TOMASZ

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102010679188 00021KK-POL Kuczyńscy 

Spółka Jawna

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121
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 0,0012Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.32.C000972654 005315291635816Dom Dla Osób 

Starszych 

MONAR-MARKOT

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500685557581328265Indywidualna Praktyka 

Lekarska Hanna 

Markowska

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411864329521945908Usługi Pielęgniarskie - 

Ratownictwo 

Medyczne Krzysztof 

Zając

 0,0196Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132596825212113898SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

PRO FAMILIA 2000

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404311905272496414MARI Przychodnia 

Stomatologiczna

 0,0195Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103050556141GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"DENTIN"

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164554499521324537Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Tomasz Dzięcioł

 2,3770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415454115361855547Zespół Opieki 

Zdrowotnej 

"Legionowo" Sp. z o.o.

 0,2760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108679035222374821Laboratorium Analityki 

Medycznej AD-LAB 

S.C
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 42,0000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308010968099CelChemTrade Sp. z 

o.o.

 6,0600Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305080160445165262363456Europolis Lipowy Office 

Park Sp. z o.o.

 18,7480Opakowania z papieru i tektury150101

 8,9090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 84,0310Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6910Opakowania ze szkła150107

 2,6020Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3450Metale200140

 91,9210Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031101157265631139000ISPL MAŁGORZATA 

OLESZCUK-KUPRACZ

 0,1300Opakowania z papieru i tektury1501010084022645360003196DESCH Sp. z o.o.

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Inne baterie i akumulatory160605

 0,4700Drewno170201

 0,1500Papier i tektura200101

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186727235197971380753FRUTICA

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117832785211100824Gabinet 

Stomatologiczny Alina 

Leśniewska

 0,0108Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6114174837742647947INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ELŻBIETA 

TOMASZEWSKA

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091414397615422461536Punkt Apteczny 

Aleksandra Wójcik

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085506639447581823987"AUTO-TRACK"S.C. 

Usługi 

Blacharsko-Mechanicz

ne Wojciech i Mariusz 

Świrski

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 1,8000Metale żelazne160117

 0,0700Metale nieżelazne160118

 0,6500Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Szkło160120

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6700Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1404511511080003483SCARTON POLAND I 

SP Z O O

 0,4360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,2070Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,1320Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2000Papier i tektura191201

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020108136301130345086AMBOLATORIUM 

WETERYNARYJNE

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

0901020149179865321684134SPZOZ W KOŁBIELI

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,1930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0005Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031304221285691129672Prywatny Gabinet 

Lekarski 

Ginekologiczno-Położni

czy Beata Wiśniewska

Opakowania z tworzyw sztucznych1501021404033475241773692ADEC PLAST Artur 

Adam Cichocki

99



 0,0295Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103151547309WA-MED B.J. Warchoł 

Sp.J.

 4,4700Opakowania z papieru i tektury150101DJ27.21.Z1458409115291798240MPM AGD S.A.

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 22,9640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0675Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408777721132660521MAGODONCJA s.c. 

Gabinet Dentystyczny

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021428115998262038402GABINET 

WETERYNARYJNY 

Radosław Maszkiewicz

 0,3250Opakowania z papieru i tektury1501017501484148381426414Gmina Radziejowice

 0,3130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5200Opakowania z metali150104

 4,5200Zużyte opony160103

 4,1400Gruz ceglany170102

 1,1590Papier i tektura191201

 1,0610Metale żelazne191202

 1,0750Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207
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 20,1500Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 150,3000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 181,7600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 16,3500Odpady ulegające biodegradacji200201

 16,6000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0648Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7102585658231014041Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Niemirka

 0,0050Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201043400918648931221463Ferma Drobiu- Ewa 

Dutkiewicz

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101670746960Przedsiębiorstwo MAN 

Zbigniew Maj

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z drewna150103

 2,2000Mieszaniny metali170407

 15,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 2,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105710417510Usługowo Produkcyjny 

Zakład Meblowy 

PROMYK
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030128609111230113636Juliusz Butkiewicz

 11,1040Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050107998345221005027NOCLAF SP. Z O.O.

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8580Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0046Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 138,5480Opakowania z papieru i tektury1501011101210815631463433Prostaenergia Bartosz 

Prost

 18,8510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z metali150104

 3,3070Opakowania ze szkła150107

 1,2720Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,1400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114894615221912067GABINET LEKARSKI 

DR n. med. Maciej 

Wszelaki
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102539705341399773Prywatna Pomoc 

Lekarska dla Dzieci 

Klinika Pediatryczna 

"Zdrowe Dziecko" Anna 

Nielepiec-Jałosińska

 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C0522432515441444970NZOZ 

PIELEGNIARSKA 

OPIEKA DOMOWA 

S.C.

 223,3000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.B6707366188111125163Zakład Mięsny Kusio 

Wiesław

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085504302527621020310"AUTO JAREX" 

JAROSŁAW PUŚCIAN

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0020Szkło170202

 0,1500Żelazo i stal170405

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0132700705261370230Spec. Gab. 

Stomatologiczny 

B.Pytel
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 0,2520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119246265241315400MEDICOR Małgorzata 

Zembrzuska

 0,3230Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055511976687571301856Mechanika Pojazdowa 

Janusz Pluciński

 0,0220Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0230Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,7100Metale żelazne160117

 0,8000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502141062685JASO SERWICE Sp.z 

o.o.

 0,2200Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0300Benzyna130702

 1,6200Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,2070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 2,2420  0.00Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,4900Mieszaniny metali170407

 0,6000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1960Inne niewymienione odpady060899DI26.11.Z0107793171230004060ZAKŁADY 

ELEKTRONOWE 

LAMINA S.A.

 18,8620Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,6200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0420Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,0260Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2630Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,8070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0610Tworzywa sztuczne160119

 0,6315Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,8500Żelazo i stal170405

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050148735109512063379Hurtownia 

Farmaceutyczna 

BOIRON Sp. z o.o.

 1,0530Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4860Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0790Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034326827179462402424KOLUMNA 

TRANSPORTU 

SANITARNEGO 

TRIOMED SP. Z O.O.

 0,0355Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103750354757Prywatny Gabinet 

stomatologiczny  

Elżbieta Szyprowska

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102142385027WOMAG Usługi 

Dzwigowe Maria Zelazo

 3,6000Zużyte opony160103

 0,2000Metale żelazne160117

 4 540,0000Opakowania z papieru i tektury1501010106877565320000895Marcin Dekor

 25,6000Odchody zwierzęce0201066705626677971013664Ferma Drobiu Leszek 

Janusz Przybytniak

 6,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1420Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

1603060102553825210522747PHAREX E. 

Jurkiewicz, H. Król Sp. 

J.

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036720245729481454362NZOZ Gabinet 

Dentystyczny 

PRODENT

 0,1200Szkło1702025503004207570000532ZUPiH INŻ. JAN 

STANISŁAW 

GÓRLIŃSKI

 1,0800Papier i tektura191201000421807CENTRALNE 

LABORATORIUM 

CHEMICZNE 

CELCHEM 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 1,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0114080145212251198ELEKTROMECHANIK

A POJAZDOWA Karol 

Dudek

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2300Zużyte opony160103

 0,1740Filtry olejowe160107
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 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550446477Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Dorota Pawlak 

Wilczyńska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030600363797162179323Specjalistyczna 

Praktyka 

Ortodontyczna lek. 

stom. Ewa Bany

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011402469425252344173REEKO 

ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali150104

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0100Papier i tektura200101

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458397478241800344GOLD CLINIC s.c.

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych0702130172286615252239571TeknoAmerBlok Sp. z 

o.o.

 0,0700Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0037Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0113Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031410770745242621085MEDENT Sp. z o.o.

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1400Opakowania z papieru i tektury1501015512977147611459903ARCAR S.C. Jerzy 

Plichtowicz, Bogdan 

Modzelewski

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,1000Zużyte opony160103

 0,2300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101O90.02.Z1303145165670004132Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z 

o.o.

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,5000Żelazo i stal170405

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 3,5000Skratki190801

 2,0000Zawartość piaskowników190802

 39,5000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0000  0.00Osady z klarowania wody190902

 0,0000  0.00Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 1,9730Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G52.27.B7116263038231430704PPHU GAMA Sp. J. 

Rurarz D., Rutkowski 

W.

 2,5150Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 42,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,7500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 220,1000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303082509660166222325616Technopol Group Sp z 

o.o. Zakład 

Produkcyjny w 

Żyrardowie

 0,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0935Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6113383127741607236LEK. STOM. RENATA 

RENATA 

FIGATOWSKA

 0,0008Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708119987991455000INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

STOM. ANNA 

WACHOWIAK

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0124841411131672901Klinika Dentystyczna 

Katarzyna 

Chojnacka-Pniewska

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103283885211182041Gabinet Lekarski 

Bronisława Pietrzak

 1 071,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101010754903Zakład Usług 

Ogólnobudowlanych i 

Transportu Robert 

Przesmycki

 0,0800Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801150115487101180033443WAKANS A 

ZABIELSKI SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202670000969Gabinet weterynaryjny 

w Potworowie s.c.

 0,9460Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.C0006179477580000373Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej S.A.

 8,7300Filtry olejowe160107

 6,9000Metale żelazne160117

 1,4600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0155Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090157073115321688161APTEKA APTEFARM 

EWA JUNCZYK

 40,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040172983199512013536LA RESERVE 

WILANÓW SP. Z O.O.

 7,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 108,1360Papier i tektura1912010119752791130450848HERA Bogusławski 

Henryk, Bogusławska 

Barbara

 1,4320Metale nieżelazne191203

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0101251591130028799APTEKA mgr farm. 

Stanisława Nowak
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6720302887971244286INDYWID. PRAKTYKA 

LEKARSKA DANUTA 

BANDEL

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0397Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124489035311092780DARIUSZ ROJEWSKI 

DENTAL POINT 

CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE

 0,0026Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802031422403465213296553PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

CANITO MAGDALENA 

MOKRZYCKA-KROKO

WSKA

 0,0110Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051462830807582352403Zakład Karny w 

Przytułach Starych

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,8800Skratki190801

 52,7000  0.26Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 10,5000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097102334768220004211Apteka "FARM.E.S" 

Elżbieta Bakuła i 

Stanisława 

Chmielewska

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160103665845240012382BAWATEKS AUDYT 

Sp. z o.o.

 3,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051413687595361836490Auto Lak Centrum s.c. 

Norbert Wałęga, 

Grzegorz Wałęga

 0,0710Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2000Opakowania z drewna150103

 2,5740Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0706040173416181181605019COLORIS Sp. z o.o.

 0,9870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 1,6620Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208750019510KOTRANS 

KOŁODZIEJAK SP.J.

 0,4000Zużyte opony160103

 0,3650Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031304294265691083970Gabinet Lekarski Piotr 

Rząca
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 6,4500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800102469575210528402DIAGEO Polska Sp. z 

o.o.

 0,0800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0108255505321003795"AUTO BINOL" R. 

BINKOWSKI, J. 

OLKOWSKI Sp. J.

 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111300205425681011064AUTO-ROBERT Robert 

Zalewski

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0900Żelazo i stal170405

 0,0300Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080069204285210325857Biuro 

Techniczno-Handlowe 

FAST Stefan 

Fabijański
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 1,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0760Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3300Filtry olejowe160107

 8,9690Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0080Inne niewymienione elementy160122

 0,9200  0.92Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 12,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117696575211233353Gabinet 

Specjalistyczny 

Endokrynolog-Ginekolo

g-Położnik

 0,6000Odpadowa masa roślinna020103G51.31.Z0010850337970000984POLFRUT

 0,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2250Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101142188373AGP Metro Polska , 

Astaldi S.p.A., 

Gulermark Agip Sanayi 

Przedsieb Budowy 

Dróg i Mostów Sp. z 

o.o. Spółka Cywilna

 0,7100Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,8000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 14,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101G51.21.Z5507029707621108950"MIFARM" WIECH 

MICHAŁ ANTONI

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172451161251161824MIEJSKI 

SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZOZ NR 2 

W WOŁOMINIE

 10,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.30.A7100014418210008667FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "ATA-CAR" 

IMPORT-EXPORT 

A.MAJOR, 

K.ZWOLIŃSKI Sp.j.

 10,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 1,9814Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9814Filtry olejowe160107

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408505899482214105Gabinet 

Stomatologiczny 

"M-DENT" 

Staniszewski Michał

 0,0050Zużyte opony160103011955963AUTO-PE PE 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

MECHANIKA I 

HANDEL CZESCIAMI 

SAMOCHODOWYMI

 0,0600Metale żelazne160117

 0,0150Tworzywa sztuczne160119

 5,1000Zużyte opony1601031309164225661302663Opony Używane 

Export Import Beata 

Bogusławska

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031466883511182092125Centrum Medyczne 

Credomed Sp. z o.o.

 0,0440Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DM34.10.E1413846981250000237Przemysłowy Instytut 

Maszyn Budowlanych 

Sp. z o.o.
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 161,3400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 28,4700Popioły lotne z węgla100102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6240Żelazo i stal170405

 0,6600Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201827124978548212311134Ferma Drobiu - 

Małgorzata Pióro

 0,0660Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091424952477761034772Wanda Karlińska 

Apteka NOVA s.c.

 4,7420Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1410061347010092349BARSKA Sp. z o.o.

 3,3360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 37,2030Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9510Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,4270Papier i tektura191201

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z670116519 000297991053566INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GAB. 

STOMATOLOGICZNY 

MIROSŁAWA 

CISZEWSKA
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0300  0.03Osady zawierające chrom, zwłaszcza 

z zakładowych oczyszczalni ścieków

040106G51.24.Z6705462147960105546Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"HUBER" Zygmunt 

Skarbek

 372,5100Inne niewymienione odpady040199

 0,2200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0003Odpady zawierające rtęć060404G52.31.Z0126798445212398197Apteka FERMED E. 

Bukiewicz Sp. J.

 0,0500Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103801245341060684Specjalistyczny 

Gabinet lek Cezary 

Kurkliński

 0,8000Odpady tworzyw sztucznych0702130000794805290007029IHAR-PIB Zakład 

Doświadczalny 

Radzików

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 13,5180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,5140Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,4220Opakowania ze szkła150107

 5,0000Zużyte opony160103

 0,2440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,9600Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,7940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,3400Żelazo i stal170405

 56,4100Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103014963584DR PIOTR HADAS

 2,2730Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101130507422MEBLOLUX 

KRZYSZTOF 

KOCIĘDA

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105513110707571335737Naftopol Tomasz 

Załęski

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132781471246342512427FORSOLIS Sp. z o.o.
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155891077131803967Stawicka Management

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413618695342383573CONCORDIASALUS 

SP. Z O.O.

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021425036041132808811MAR BUD 

BUDOWNICTWO SP Z 

O O

 78,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 650,0000Gruz ceglany170102

 143,0800Drewno170201

 6,6200Szkło170202

 68,0900Żelazo i stal170405

 15,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130021532165210402345Jacek Grabowski 

ELEKTRONIKA

 3,8600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011409141257961381449Radmet Michał Szpak

 0,2000Inne niewymienione odpady120199
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0149965725221152521MED-AL, Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0310Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113130872529Jarzyński Auto Serwis 

Sp. z o.o.

 7,7900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1090Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Zużyte opony160103

 0,9750Filtry olejowe160107

 0,0100Elementy zawierające rtęć160108

 0,4800Metale żelazne160117

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 4,3810Opakowania z papieru i tektury150101H55.30.A0111647825211020315Santa Fe Partners 

Sp.z o.o.

 1,8790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,5180Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,6440Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,7440Oleje i tłuszcze jadalne200125

 3,9100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0103041305240010035"AUTO-WAŚ" Jan Waś

 0,1270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0610Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3290Zużyte opony160103

 0,1520Filtry olejowe160107

 0,1040Tworzywa sztuczne160119

 0,0720Szkło160120

 0,7650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3600Żelazo i stal170405

 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111880505341962688Gabinet 

Stomatologiczny 

Wiesława 

Jagodzińska-Grabek

 0,3020Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104145872621ADREPUBLIC S.C. 

NORBERT WAŁEGA 

PAWEŁ BINDER

 0,0220Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1990Tworzywa sztuczne170203
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 0,4300Papier i tektura191201

 0,2230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157915605361756377W&B STUDIO WOLA 

Sp. z o.o.

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0127421811131781843LIBRA-FARMACJA 

SP. Z O. O.

 0,0000Papier i tektura191201

 0,3300Odpady tworzyw sztucznych0702137102738088220012481POLIGRAFIA 

WYDAWNICTWO Z. 

ŻELAZO

 0,0800Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0407Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020107261435341019753PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA J. 

STUDZIŃSKA, G. 

PRUSKI, M. 

CHABROS, A. MANN

 0,0100Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801086103806487742273487"FARMIKA" SPÓŁKA 

CYWILNA
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 36,5520Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205010008277747180000240Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska w Piątnicy

 0,6600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 38,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 44,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0028Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,1200Żelazo i stal170405

 0,4270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0172503241251156869Miejski Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Nr 1

 0,0280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1520Papier i tektura191201

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z6100023207740000302SPEC-KOP Roboty 

Ziemne 

Specjalistyczne 

Ryszard Bednarski

 0,4400Zużyte opony160103

 1,2700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,2900Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne

161105

 29 421,5500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 14,9500Drewno170201

 2,5500Szkło170202

 0,0000Tworzywa sztuczne170203

 31,6000Odpadowa papa170380

 397,0500Żelazo i stal170405

 0,7900Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 8 950,2500Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 64,5600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 450,6670Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201825109621647393115688WIPASZ S.A.

 13 205,2430Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 1 008,5600Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,8090Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3000Żelazo i stal170405

 0,0200Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A1302794065691365071Zakład Garmażeryjny 

Maria Biesalska
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 1,1950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3500Odpady kory i korka030101DD20.51.Z6700371007960014542Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy "HENMAR" - 

Henryk Głuchowski

 3,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,3600Inne niewymienione odpady030199

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602145500684147621012339FUZ ADAM ROJEK

 0,0200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,8000Opakowania z papieru i tektury1501011417506027282714150BIMs PLUS FHH Sp. z 

o.o. Łódź S.K.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005089455670005918Bank Spółdzielczy w 

Płońsku

 0,4100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130114109795211052232GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GABRIELA 

CYPRYSIAK
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 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160212315261123141N.Z.O.Z. LECZNICA 

ZABIEGOWO-KONSU

LTACYJNA 

EURO-MED

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095513196407582041152APTEKA Anna 

Szkółka

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016727289367960008553ZAKŁAD 

MECHANICZNO 

ODLEWNICZY AGJK

 4,3000Żużle odlewnicze100903

 32,0000Wybrakowane wyroby żeliwne100980

 0,0006Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1650Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.81.A0174033771251186741PIEKARNIA 

KLEMENTYNKA 

MAŁGORZATA 

MAJKOWSKA

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 112,1200Szlamy i osady pofiltracyjne z 

oczyszczania gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 02 13

100214O90.02.Z5309432707540026219CLIMBEX Kaczmarek, 

Kantorski Sp.j.

 94,0400Wodne ciecze myjące120301

 82,3000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 358,1000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1375Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

190107146249404EMKA S.A.
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 0,0162Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania 

gazów odlotowych

190110

 0,4854Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje niebezpieczne

190111

 4 056,5812Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 1 433,8500Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 0,4000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603G50.20.A0154336061130154498HONDA -AUTO 

WITOLIN Centrum 

Napraw Karoserii 

Juliusz Grzesitza

 0,2210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2520Tworzywa sztuczne160119

 0,5480Szkło160120

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173386395262557491DEN MED s.c. Gabinet 

lekarsko-stomatologicz

ny  Janusz i Jacek 

Witwicki

 0,2700Popioły paleniskowe, żużle i pyły z 

kotłów ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 14

1001151414483691130194871Zakład Doświadczalny 

Produkcji Węglui 

Aktywnych

 3,7200Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

130



 8,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010128696801130019033TELMOT S.A.

 0,0050Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102G50.20.A5503123867591005173Zakład Usług 

Motoryzacyjnych 

Blacharstwo-Lakiernict

wo-Mechanika

 0,5000Metale żelazne160117

 0,0050Tworzywa sztuczne170203

 0,4377Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404011475992435582Centrum Stomatologii 

Rodzinnej

 0,6115Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031469010695213656359Holistic Clinic Sp. z 

o.o.

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032002440559661978658Centrum Medyczne 

Radość Sp.z o.o.

 96,5620Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0164034295262484088PLASTIAPE Sp. z o.o.

 5,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 8,5240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0590Metale nieżelazne160118

 0,0030Aluminium170402
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 0,5060Żelazo i stal170405

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135503139837591016171PPHU METRUZ

 3,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DK29.32.B7102284988210008331"WIMAK" Sp. j. 

Borkowscy, Zdanowski

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,9400Zużyte opony160103

 0,1900Filtry olejowe160107

 0,1100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1000Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603017177337Petit Forestier Polska 

Sp.z o.o.

 0,2150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,8260Zużyte opony160103

 0,5120Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0730Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2400Metale żelazne160117

 0,9540Tworzywa sztuczne160119

 0,0860Szkło160120

 0,8890Inne niewymienione elementy160122

 0,0220Inne niewymienione odpady160199

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 174,4000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.11.Z6900949148170006394GEYER&HOSAJA 

Zakłady Gumowe w 

Mielcu Sp. z o.o.

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 9,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035512099927621725772Gabinet 

stomatologiczny Anna 

Gałązka

 0,0220Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406030117523845221184366Auto Mirosław 

Schubert

 0,0200Zużyte opony160103

 0,1550Metale żelazne160117

 0,0210Tworzywa sztuczne160119

 0,0387Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1300611855691022046Gabinet Dentystyczny 

lek stom Małgorzata 

Drupniewska

 2,0060Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1462166985252534548FOXBAT SP Z O O

 1,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,0480Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4010Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,6020Papier i tektura191201

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0300866275381004108APTEKA Tomasz 

Bokiniec

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135251488303MERCEDES BENZ 

LEASING POLSKA SP 

Z O O

 2,2120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011316016Gabinet 

Stomatologiczny 

Zbigniew Daciuk

 10,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040149112459521831748Towarzystwo 

Budowlane PROBUD 

S.A. ul. Aleja Jana 

Pawła II, Kobyłka

 0,0155Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118394291250330638PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

Zbigniew Król

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016706373139481839323INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MAŁGORZATA SYS

 0,0020Roztwory utrwalaczy090104

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3455Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7500550618381395820Gabinet 

Stomatologiczny s.c.
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 0,0830Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,1210Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307DE21.21.Z0126546085251876057Smurfit Kappa Polska 

Sp. z o.o.

 9 275,5730Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 0,0500Inne niewymienione odpady030399

 3,3550Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,6600Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 14,4090Szlamy farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 14

080315

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1710Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1370Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0850Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 182,1680Opakowania z papieru i tektury150101

 10,5770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 147,0320Opakowania z drewna150103

 0,5330Opakowania z metali150104

 1,4386Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1550Zużyte opony160103

 1,4310Metale żelazne160117

 0,5620Tworzywa sztuczne160119

 0,1402Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1880Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6600Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2510Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 752,0000Inne niewymienione odpady190899

 1,5200Opakowania z papieru i tektury1501010080086625840253645Investa Sp. z o.o.

 36,3580Aluminium170402

 419,3680Żelazo i stal170405

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130173960515222620929TAB POLSKA SP. Z 

O.O.

 0,1500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110F45.33.B0020115221250009882PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI HANDLU I 

OBROTU "POLHILD I" 

MIECZYSŁAW 

PIOTROWSKI, 

PAWEŁ 

PIOTROWSKI, ZYG. 

PIOTROWSKI
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 0,1100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0800Opakowania z metali150104

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Zużyte opony160103

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0120Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 23,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,4100Żelazo i stal170405

 0,0100Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,6200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A1424853497582323011AUTO-PARK Sp. z o.o.

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3200Metale żelazne160117

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719661909482116265N.Z.O.Z. 

PRZYCHODNIA 

"PLANTY" SP. Z O.O.

 2,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087100272808211135221ADAMEX Adam 

Cielemęcki

 9,2170Zużyte opony160103

 400,8100Metale żelazne160117

 9,8940Metale nieżelazne160118

 27,4030Tworzywa sztuczne160119

 7,7770Szkło160120

 2,7040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1450Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0260Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801025500613177581052478Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego Wiesława 

Rajkowska
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080157279868370007636E-M Gruszecki 

Transport 

międzynarodowy Sp. J

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1900Filtry olejowe160107

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035513293907621830144INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

Magdalena Jabłońska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 11,0050Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z012873351P.P.H.U. "SREBNICKI" 

Roman Srebnicki

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 50,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020130781825242208178Gabinet Weterynaryjny 

Lidia Pawłowska

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123065705221694860Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Magdalena Kowalczyk

 0,1400Metale nieżelazne1601180174267405361694765WSCHODNIA Sp. z 

o.o.

 0,0056Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0091Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1270Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0056Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161400066815272458359CBE GÓRNICKA 

LASZCZAK SP.J.

 0,8500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205750414130AUTOZBYT T. Mentek, 

W. Banasik Spółka 

Jawna

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107
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 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Szkło160120

 0,5590Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,5640Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

1406041422610647743142942"KRZYSŁAW' S.C.

 0,5640Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. 

ognie sztuczne)

160402

 0,1300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803185503818787591001324"DREW-NOW" 

Kazimierz Nowak

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,5100Skratki1908010012312107570002471Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej

 3,9200Zawartość piaskowników190802

 301,3000  42.18Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2000Opakowania z metali1501041417844305252460666MAXIMER Sp. z o.o.
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 0,0012Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 27,4200Zaolejone osady z konserwacji 

instalacji lub urządzeń

0501066109467947742452563PETRO EnergoRem 

Sp. z o.o.

 12,3800Odpady zawierające siarkę z 

odsiarczania ropy naftowej

050116

 0,4000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3000Zużyte opony160103

 0,8800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 22,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 14,6000Drewno170201

 5,3000Aluminium170402

 20,4000Żelazo i stal170405

 1,2000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,6600Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 18,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,2000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131426971007991527749MUZEUM LUDOWYCH 

INSTRUMENTÓW 

MUZYCZNYCH W 

SZYDŁOWCU

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,9700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308010084510Wiesław Jurkowski

 0,0700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 1,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,0200Tworzywa sztuczne170203

 0,3400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z0156336305222718019NZOZ HIPOKRATES 

Sp z o.o.

 0,3900Roztwory utrwalaczy090104

 0,0020Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,3780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0180Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010013323427960106221BOLID SP. Z O.O.

 0,6100Żelazo i stal170405

 0,0830Papier i tektura200101

 0,0590Tworzywa sztuczne200139

 9,8000Skratki1908016110159977743213464GMINA SŁUPNO

 10,0000Zawartość piaskowników190802

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122641325211904445GABINET CHIRURGII 

KOSMETYCZNEJ E. 

Karaszkiewicz

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0391Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422970271251557628VIMAMED Kotlarski i 

Bakula Sp. J.

 0,0019Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G52.12.Z6701151297971002620Zakład Usługowy na 

Rzecz Rolnictwa 

Stanisław Kępka

 0,0190Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Filtry olejowe160107

 1,1900Metale żelazne160117

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108367135221562354SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

LEKARSKA LEK. 

EWA POPEK
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114977565211083250Marzenna Ratajczak 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214F45.21.A0105973841180008681"AGROTOP" Sp.z o.o.

 3,8600Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.11.A0004811698370000338Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 27,0000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6707285607961043244ZAKŁAD GARBARSKI 

SC R. PASIK J. 

KOBYLARCZYK

 42,0000Brzeczka garbująca niezawierająca 

chromu

040105

 24,0000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 10,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0108171475221008592MASTER SERVICE 

Zygmunt Rączka

 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0330Filtry olejowe160107

 0,2530Tworzywa sztuczne160119
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 0,0480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Zmywacz farb lub lakierów0801210108325509520006657AUTO PLISZKA 

Stanisław Pliszka

 0,0860Inne niewymienione odpady080199

 0,2820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0740Filtry olejowe160107

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094723816347251794840CENTRALNA Sp.z o.o.

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459628965090066211Zofia 

Przygoda-Teresińska i 

Partnerzy Grupowa 

Praktyka Lekarska

 0,1338Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0174017705252070646Praktyka 

Stomatologiczna 

Jarosław Borychowski

 0,0105Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 216,5000  90.30Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 06 

11

0706121413382385252420827COLOGATE-PALMOLI

VE POLAND Sp. z o.o.

 313,9000Opakowania z papieru i tektury150101
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 56,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 81,2000Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania z metali150104

 72,6000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5000Opakowania ze szkła150107

 72,4850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 26,7000Metale żelazne160117

 2,4000Metale nieżelazne160118

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 49,3920Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 287,9000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 36,2000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 6,4960Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

148



 2,1000Żelazo i stal170405

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502035506602597581135135Elektromechanika 

Pojazdowa Trzciński 

Jerzy

 0,3900Metale żelazne160117

 0,6200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0101Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114389141250330667Gabinet 

Stomatologiczny 

Halina Szturo

 0,0008Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.51.Z7500325808380007483Gazgrod Sp. J. Rzeski, 

Piasecki, Osial

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2600Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Tworzywa sztuczne170203
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 4,0900Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202130222180Lecznica 

Weterynaryjna 

"ZOO-WET" J. Nowak

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031466920977582183277ANNA 

POPIELARCZYK 

STUDIO URODY 

MERYLINE

 5,5000Odpady tworzyw sztucznych070213011620783"MERCOR" SPÓŁKA 

JAWNA 

KRZYSZTOF,ROBERT 

MORAWSCY

 2,3000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 17,7000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2000Aluminium170402

 1,1000Żelazo i stal170405

 16,7000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180119577265271176073ZARZĄD CMENTARZY 

KOMUNALNYCH ul. 

Wóycickiego

 0,8250Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1722Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2870Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6705763048111217681NZOZ DANMED 

Poradnie 

Stomatologiczno-Lekar

skie Ilona Gruszecka 

Danielak

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0317Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0155262135261527068GABINET 

STOMATOLOGICZNY  

JOANNA 

SIEŃKO-BERKOWICZ

 374,0000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.33.A0155950361181707837SUSZARNIA 

WARZYW WIESŁAW 

JAWORSKI SP. J.

 514,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 226,6100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4180Odpady z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

01 05, 10 01 07 i 10 01 18

100119

 0,0460Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0080Inne niewymienione odpady120199

 0,1100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2340Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0870Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0542Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0079Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2690Zużyte opony160103

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,0210Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,0686Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,0380Żelazo i stal170405

 0,0090Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160676931251014566BIJOU BRIGITTE SP.Z 

O.O. ul.Chrobrego 1

 0,5900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130132462025272176684DUPONT POLAND 

SP.Z O.O.
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 0,0219Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402249175220060811Centrum 

Stomatologiczno-Lekar

skie Bimedical

 0,0500Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021421854175691799668Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet.Damian 

Kwiatkowski

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100115331101180103824ZAKŁAD STOLARSKI 

KRZYSZTOF 

JAWORSKI

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.50.Z6102198707741008984Stacja Sprzedaży 

Paliw "ANIRAM" Aneta 

Tomczyk
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161421485111132786334Mazowiecki Zespoł 

Parków 

Krajobrazowych

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0104751785241105826TEMADENT s.c. 

Lecznica 

Stomatologiczna - 

Protetyczna 

Małgorzata Mazurek, 

Teresa Tarnowska - 

Pawlak

 4,5000Zgary i żużle odlewnicze1010031403257591250006524ODLEWNIA METALI 

NIEŻELAZNYCH 

Bogdan Żelazowski

 0,5000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 13,0100Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z5503841677570000093ZAKŁAD 

UBOJOWO-MASARSK

I LECH RAWA

 6,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0003Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709720818121011691IPL Halina Żórawska

 11,1800Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z1402215285272480117CLICK Pack Sp.z o.o.
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 6,3050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8140Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011417538361251522021CNC SKRAWPOL 

spółka cywilna 

A.Murawski, M.Włoch, 

Ł.Żarski

 0,0790Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010110717675260302858SECO TOOLS sp zo.o.

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091419620377141685682APTEKA 

"PRZYJAZNA"

 0,2490Opakowania z papieru i tektury150101F45.34.Z0100874765220053774FIRMA HANDLOWA 

KRYSTYNA Mirosław 

Lipski

 0,4240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2650Papier i tektura191201

 0,0220Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E40.30.A7100147518230001533Przedsiębiorstwo Usług 

Inżynieryjno-Komunaln

ych Sp. z o.o.

 1 007,7000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,1260Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3600Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0070Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 38,7000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 29,7200Skratki190801

 46,1000Zawartość piaskowników190802

 6 644,6800  633.85Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011300197115670005114PPHU "BARLON" 

BARTŁOMIEJ OSIŃSKI

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030148709775261131040Gabinet 

Ginekologiczny 

Katarzyna Skórzewska

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105I60.10.Z277586360PKP CARGO S.A.

 1,7450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2830Tworzywa sztuczne170203

 212,4200Opakowania z papieru i tektury1501010103370681130061006DSV SOLUTIONS SP 

Z O O

 32,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2000Opakowania z drewna150103

 9,5800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 6,6190Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463172065213637534DeClinic Sp. z.o.o. 

Specjalistyczna Klinika 

Chirurgii 

Szczękowo-Twarzowej 

i Stomatologii 

Estetycznej

 0,0950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214000191140Zespoł Szkol 

Samochodowych i 

Licealnych Nr 2

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0600Odpady zawierające rtęć060404M80.30.C0000015545250005834Politechnika 

Warszawska

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1900Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0130Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410
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 0,0180Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,7670Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0480Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0240Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,3250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2700Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,7340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3870Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5050Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 8,7671Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,7620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,1930Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,3100Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0050Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. 

ognie sztuczne)

160402

 8,2760Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,3870Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 1,2880Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0980Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1570Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0140Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0650Inne baterie i akumulatory160605

 0,0030Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 8,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 12,0000Gruz ceglany170102

 0,0230Drewno170201

 0,0020Szkło170202

 0,0640Tworzywa sztuczne170203

 0,0350Aluminium170402

 19,5620Żelazo i stal170405

 0,0160Mieszaniny metali170407
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 0,5980Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,5500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,2000Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 6,1200Papier i tektura191201

 0,0010Papier i tektura200101

 0,0840Odzież200110

 0,0600Tekstylia200111

 0,0320Detergenty inne niż wymienione w 20 

01 29

200130

 0,0010Tworzywa sztuczne200139

 10,7900Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030154456501180373966"GINOMED" 

GRZEGORZ 

JĘDRZEJEWSKI

 0,0052Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117954365211114789Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037500013328381076078Dom Pomocy 

Społecznej w Hamerni
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426376061180715444DOM OPIEKI 

KATARZYNA 

JAGIELSKA

 0,1640Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180002979455272153938Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzki 

Szpital Zakaźny w 

Warszawie

 0,1200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0500Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 103,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0960Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0121Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122832475341389361Specjalistyczna 

Praktyka Stomatolog. 

Anna 

Gąsiorowska-Rawicka

 0,0000Inne niewymienione odpady0705990103864575210001178IZMAR Sp. z o.o.

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0480Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1700Papier i tektura191201

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111469151207972052181Amvian Automotive 

(Poland) Sp. z o.o.

 0,1530Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 14,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0120Zużyte woski i tłuszcze120112

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6500Opakowania z papieru i tektury1501010006944807582120644Biblioteka 

Pedagogiczna w 

Ostrołęce

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Papier i tektura200101
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 0,0038Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026100049517741191681PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"MARION"

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181308738715661715452Apteka Arnica Adam 

Olszewski

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0357Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036729787687132381132PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Katarzyna Woźniak

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0960Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

0701070000360445250008821Przemysłowy Instytut 

Motoryzacji

 0,1920Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 0,0960Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7140Inne oleje hydrauliczne130113

 1,3860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0060Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,1870Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0700Inne niewymienione odpady160199

 0,0550Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209

 0,3650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1180Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0370Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0029Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801027116216198231415076Przychodnia 

Stomatologiczna 

Swietosław Dabrowski
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 0,0531Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174470091230955743CREDO s.c. Grażyna, 

Piotr, Maciej Strauch

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091308648435681134401APTEKA  mgr K. 

GNIEDZIEJKO

 0,0140Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801130125877401250030511DAWI AUTO SERWIS 

Wiesław Abramek

 0,0349Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1800Zużyte opony160103

 0,0810Filtry olejowe160107

 0,0230Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0930Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 4,2930Metale żelazne160117

 0,1700Tworzywa sztuczne160119

 0,0230Szkło160120

 0,0150Inne niewymienione odpady160199

 0,0768Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Aluminium170402

 450,0000Szlamy i osady pofiltracyjne z 

oczyszczania gazów odlotowych

101307DI26.61.Z0013887275840253591POLBRUK S.A.

 2 607,0600Wybrakowane wyroby101382

 1,4400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 74,2610Opakowania z drewna150103

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,9280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Filtry olejowe160107

 0,2600Inne niewymienione elementy160122

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,1300Żelazo i stal170405

 6,9600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.11.Z6103493027742135271AUTO FORUM 2 Sp. z 

o.o.

 8,9000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,5450Zużyte opony160103

 0,8500Filtry olejowe160107

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422332117161078376Makmed Iwona 

Makarewicz

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020171911945241109505Zakład Karny 

Warszawa Białołęka

 2,2800Opakowania ze szkła150107
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 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0001Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,7000Papier i tektura191201

 1,5000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6708466957991049323ZAKŁAD GARBARSKI 

I SKUP SKÓR 

SUROWYCH 

ZDZISŁAW 

MATYSZCZAK

 0,0000Brzeczka garbująca zawierająca chrom040104

 0,5900Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,1780Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1401440125272472945PK 8 Sp. z o.o. Spólka 

Komadytowo-Akcyjna

 1,7410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,4260Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,4490Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,8440Papier i tektura191201

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113423965251030716"Gabinet 

Stomatologiczny" 

BARBARA 

STOLARSKA

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181408994085272538880IOG Poland Park 1 Sp. 

z o.o.
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 13,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 5,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 89,8800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7450Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 7,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0950Papier i tektura191201

 121,1780Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,2130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130120146715270001414Instalacje Elektryczne 

Marek Miastkowski

 1,0000Skratki190801E40.30.A7116814038212197201Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Kotuniu

 43,9000Zawartość piaskowników190802

 52,8000  11.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163959315271371024Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Radziszewska

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0340Inne niewymienione odpady060899890560994KUBARA LAMINA S.A.

 1,3300Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 1,0270Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,2630Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,1290Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,2800Żelazo i stal170405

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DL31.62.B0001733675240303599Wojskowe Zakłady 

Łączności Nr 1 S.A.

 0,2090Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0110Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0080Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,3980Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3000Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,1100Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,5360Aluminium170402

 2,3870Żelazo i stal170405

 2,9440Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,3200Metale żelazne1601170003998068370000924Spółdzielnia Pracy 

Mechaników 

"METALOWIEC"

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 500,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z6342184329721018408DAT-Schaub Polska 

Sp. z o.o.

 870,7000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6102163117741003372Apteka Elixir II

 0,7389Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173945208361562947NZOZ SUPRADENT

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,2110Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.84.Z2732438576390010391ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU 

CUKIERNICZEGO 

"MIESZKO" S.A.

 268,5570Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 416,6530Inne niewymienione odpady020699
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 0,1480Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 194,2160Opakowania z papieru i tektury150101

 23,5350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 105,2650Opakowania z drewna150103

 347,8490Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0290Opakowania ze szkła150107

 0,2296Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,6560Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,6300Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036114072149720790779Indywidualna Praktyka 

Lekarska Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Przychodnia Rodzinna 

Monika 

Lewandowska-Frąckow

iak

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011421669057961028960Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Dziurda

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,0610Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103
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 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031467791317010388469Apetyt Na Urodę - 

Studio Urody dla Niej i 

dla Niego Ewa 

Fiedorowicz, 

Aleksandra Hebda s.c.

 0,0700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010122806009511616770KLINIKI 

STOMATOLOGICZNE 

"DENTAL CLUB" Sp. 

z.o.o

 0,1400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0062307295210087116INSTYTUT 

PSYCHOSOMATYCZN

Y SP. Z O.O.

 4,6900Opakowania z papieru i tektury1501010126643055210333182KONGER

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094500873957230005594Punkt Apteczny 

Wiesława Bogucka

 23 808,2880Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z5707753377642085674Quad/Graphics Europe 

Sp. z o.o.

 131,6320Inne niewymienione odpady030399

 0,3760Odpady tworzyw sztucznych070213
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 14,1240Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 72,0100Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 1,2210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,9060Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 19,3470Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 1,8630Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2 225,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 224,8190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0620Opakowania z metali150104

 0,0940Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4910Opakowania ze szkła150107

 3,4660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5540Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 54,6700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,7970Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 5,8060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 170,3440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,7460Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,6960Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0760Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 90,5700Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 114,8340Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,5610Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,1600Inne niewymienione odpady170182

 0,5180Drewno170201

 28,2640Żelazo i stal170405

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036100313797741124213Prywatna Praktyka 

Lekarska Wojciech 

Panek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202670085523TOMWET Usługi 

Wterynaryjne Sprzedaż 

Art. dla Rolnictwa 

Tomasz Tyburski
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103569475211044592Lekarz Marta Marciniak 

Specjalista chorób 

wewnętrznych

 0,3790Opakowania z papieru i tektury1501010122106275272165108LXXXVI LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

E im. BATALIONU 

"ZOŚKA"

 0,3790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0860Opakowania ze szkła150107

 6,9800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030110900031130053432Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Badań Medycznych i 

Środowiskowych

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127529375361106627Gabinet 

Stomatologiczny dr 

Anna Cichecka

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113975469521227805Gabinet 

stomatologiczny 

Barbara 

Ostepiuk-Ahmad

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214L75.12.Z6709611207971484211POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA
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 7,5120Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513DG24.42.Z0162959225311495443PRZEDSIĘBIORSTWO 

FARMACEUTYCZNE 

LEK-AM SP. Z O. O.

 9,2680Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 11,2950Opakowania z papieru i tektury150101

 9,2410Opakowania wielomateriałowe150105

 5,5190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,1470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 14,6700Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 37,4790Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1304217788941810764NZOZ "ESKULAP"

 22,5000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.24.Z1303647675691573102PRZEMYSŁAW 

KOŹLAKIEWICZ

 0,0600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0740Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208CB14.11.Z0021879599520005882PHUP POL-GROM 

WIESŁAW GROMEK

 0,1500Tworzywa sztuczne170203

 663,0800Żelazo i stal170405

 14,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036705540017961301798NZOZ "RADENTAL" 

Tadeusz Szczerbiński

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091300116495660001853APTEKA PRYWATNA 

mgr. farm. Dariusz 

Kozar ul.Szwanke 24

 0,1990Papier i tektura191201

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180106179685360012640PEC "LEGIONOWO" 

SP Z O.O.

 4 032,2000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,0650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0610Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 90,5000Żelazo i stal170405

 2,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 43,1500Zużyte opony1601036706099507971073927WULKANIZACJA 

WIESŁAW WOŹNIAK

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180120110001230008342PRZEDSIĘBIORSTWO 

TECHNICZNE 

"STAWO" 

STANISŁAW WÓJCIK

 0,0100Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0110Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 31,5300Żelazo i stal170405
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 1,8000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508K70.11.Z0172405385252202929EUROPOLIS SASKI 

POINT Sp. z o.o. w 

likwidacji

 4,6420Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Opakowania wielomateriałowe150105

 24,9160Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0490Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0320Papier i tektura191201

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026113209679710607302Gabinet 

Lekarsko-Weterynaryjn

y lek . Marcin 

Skonieczny

 0,7280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080148754205222312205Artur Obuchowicz 

Mechanika Pojazdowa

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,3300Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501011308728315661320891PPHU CHEMAL LIDIA 

BEATA KOTOWSKA
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 0,0635Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037508039658361328938PRO ORTODONT 

CENTRUM 

STOMATOLOGII I 

ORTODONCJI

 0,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110109709435211014579SCANIA POLSKA S.A.

 38,3070Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 15,8990Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,1950Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 17,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,4880Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,7100Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,1050Tworzywa sztuczne160119

 2,5000Szkło160120
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 0,8200Inne niewymienione elementy160122

 0,0500Inne niewymienione odpady160199

 0,1430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 10,9360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 46,8000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706355809481132428Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystyna 

Iwaszczukiewicz

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421666097742718541BONZAI BEAUTY & 

SPA Katarzyna 

Jarzyńska-Wodzyńska

 4,8000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

1603060110999845260204802Merck Sp. z o.o.

 9,7000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 7,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421297781132784513Dental Development 

Sp. z o.o.
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 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020157762235262196627GABINET 

WETERYNARYJNY  

GOŁĘBIE Anna 

Rutkiewicz

 0,0995Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406717635242585521MEDICAMER Sp.z o.o.

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0361Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116895629511171799GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Ewa 

Dąbrowska

 0,0079Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 25,3800Opakowania z papieru i tektury1501011417368787571454235GRILL-IMPEX Sp. z 

o.o. Sp. K.

 45,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 70,0600Odpady tworzyw sztucznych070213DE21.21.Z0119442805241208638KB FOLIE POLSKA 

SP. Z O.O.

 80,0780Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704
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 60,8480Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 172,1540Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,0590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 47,5110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,4150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,9630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0295Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160105998225260215071BBDO Warszawa Sp. 

z o.o.

 0,5920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103100920051Formmed Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa
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 15,1690Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605146228626"PRO-EKO SERWIS" 

Sp. z o.o.

 13 126,2000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.12.Z0101609255320002463SUPERDROB S.A. 

ZAKŁADY 

DROBIARSKO-MIĘSN

E

 3 000,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 1 149,5000  229.90Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 217,8000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 1 397,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,9100Inne niewymienione odpady130899

 108,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,0000Opakowania z drewna150103

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,3000Zużyte opony160103

 8,9000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,2000Filtry olejowe160107

 77,6000Metale żelazne160117

 4,4000Metale nieżelazne160118

 0,8600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,7800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7430Odpady tworzyw sztucznych070213F45.24.B0027197065670002475Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Ogólnego 

i Robót Inżynieryjnych 

INŻYNIERIA Sp. z o.o.

 18,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502O90.01.Z0111207731250083045"STANKAN" 

Udrażnianie sieci 

kanalizacyjnej 

Stanisław Frąckiewicz

 70,5370Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 97,3200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 50,3000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 31,1000  29.54Inne niewymienione odpady190899

 118,7800  112.84Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,6400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221404713667761632326"A&M" SPÓŁKA 

CYWILNA

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081405398517571254631FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

Joanna Katarzyna 

Chodkowska

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2980Zużyte opony160103
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 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0700Płyny hamulcowe160113

 0,8000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 46,7780Metale żelazne160117

 4,2150Metale nieżelazne160118

 4,0000Tworzywa sztuczne160119

 2,7000Szkło160120

 0,1000Inne niewymienione elementy160122

 1,0730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130120693471130015443ANGUS SP Z O O

 0,0560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0084Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,5270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.14.F3563669756751265009Diagnostyka Sp. z o.o.

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 87,5520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0850Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085504693147621290618"Zakład Kowalski" Jan 

Bloch

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9580Metale żelazne160117

 0,0420Metale nieżelazne160118

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181404335785252360717Dom Spotkań z 

Historią

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105882445260152525Wydawnictwo 

Kwintensencja

 0,0065Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706185058121418004PRYWATNY GABINET 

UROLOGICZNY lek. 

Ignacy Lipski

 0,0016Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,2500Odpadowa tkanka zwierzęca0202021403826391251364125Flak-Pol A.B. Sp.j.

 14,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 2,5200Inne niewymienione odpady0702991424052215222949523LS Airport Services 

S.A.

 3,1950Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,3000Zużyte opony160103

 1,2460Filtry olejowe160107

 0,1700Metale żelazne160117

 0,3900Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,7300Żelazo i stal170405

 33,9000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 5,2710Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 6,5000Wybrakowane wyroby101382DI26.61.Z1426876917962932934"JADAR" Sp.z o.o.

 0,0600Opakowania z drewna150103
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 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5303Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419678335361869259ROYALMED Sp. z o.o.

 0,0580Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701030000012585250011266Uniwersytet 

Warszawski

 0,1740Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1200Roztwory utrwalaczy090104

 0,3480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Tworzywa sztuczne160119

 6,3650Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 8,2090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,2710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 3,2940Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 7,6000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0110Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,1610Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0070Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0250Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 8,9550Drewno170201

 1,6150Szkło170202

 0,6870Tworzywa sztuczne170203

 2,3670Żelazo i stal170405

 8,0590Papier i tektura191201

 14,6770Odpady wielkogabarytowe200307

 39,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101O90.02.Z0300111805370001276PP-U-H "KOM-GAZ" 

Sp. z o.o.

 5,3000Skratki190801

 6,6000Zawartość piaskowników190802
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 0,3000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022800131265782662952TECH-SPAW Daniel 

Gromyko

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3310Żelazo i stal170405

 0,1590Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005266471230031105Gmina Piaseczno

 0,0140Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 3,6100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.01.Z1300200165690001697ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"USKOM" SP.Z O.O.

 2,0560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 15,2500Zużyte opony160103

 10 995,5200Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 1 570,5700Metale żelazne191202

 8,5200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 488,7800Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 47 434,5600Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 45 859,6800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422792205261329629PRO DERMIS

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419073868212288636Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Wojsław

 0,0185Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1408205365341368933Gab. Stom. Magdalena 

Chlebowska

 0,0010Aparaty fotograficzne jednorazowego 

użytku bez baterii

0901100175161995361700572"FOTOCOM" s.c.

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0530Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 3,2700Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 1,1910Opakowania z papieru i tektury1501011405509605272505604BUZZARD C SP Z O O

 0,7150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,5890Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,2130Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,4750Papier i tektura191201

 0,6000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181406913177010034642SŁUŻBA WYWIADU 

WOJSKOWEGO

 126,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,5100Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 21,1000Drewno170201

 141,4200Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1405Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0106964071230028149Laboratorium 

Farmaceutyczno-Kosm

etyczne PAMPA Maria 

Lisowska

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181302461345671000596PHU "Partner" Beata 

Jasiówka

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091300075535690000462"ROVET" Hurtownia 

Weterynaryjna 

ROBERT 

WYSZOMIRSKI

 0,0450Odpady tworzyw sztucznych0702130004556405250001486S.I. METAL-INCAR

 1,9800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,1600Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8020Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6706360357961197680Gabinet Lekarski Maria 

Kowalczewska-Boguck

a

 0,4300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016328892 000285291613683AWEMED.S.C.A.Dziar

czykowska-Kopeć, E. 

Borkowska

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021229159956772376429MUSTER Sp.z o.o.

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113353805341071386Gabinet Lekarski 

EUREKA W. 

Czerwoniec

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0118Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1411834976010024703GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. dent. Małgorzata 

Gajos

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 11,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102006232237GOLDFOAM SP. Z 

O.O.

 0,0036Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0600Tworzywa sztuczne170203

 0,0400Tworzywa sztuczne1601191426440907742269899Mechanika i 

Blacharstwo 

Samochodowe 

Ryszard Nowacki

 0,0550Szkło160120

 0,0015Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4490Żelazo i stal170405

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180111603825341015459WARSZAWSKI 

ROLNO-SPOŻYWCZY 

RYNEK HURTOWY 

SA

 0,2340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2 628,6300Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 6 750,0000Odpady z targowisk200302
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 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213M80.10.C000195682Zespół Szkół 

Specjalnych

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0160Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0327Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026102333807741001864PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

s.c.

 14,3200Odpady tworzyw sztucznych070213015285531LUBAS 

POLIURETANY Sp.J. 

Wiesław Lubas, 

Lubomir Lubas, 

Mariusz Lubas

 1,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,6400Żelazo i stal170405

 0,0273Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719329718121404195NZOZ "MERITUM"

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411767067961462277"MIRDENT" 

Kobus-Ziółek 

Mirosława Praktyka 

Stomatologiczna 

ul.Konarska

 0,0266Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103857209511161016Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Gołowicz

 0,0080Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803173563528326772178936TP EDUKACJA I 

WYPOCZYNEK SP. Z 

O.O.

 0,2750Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,2850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080101882505211012965CASITI Sp.z o.o.

 0,0610Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0330Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0380Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180002783625250009766Teatr Polski w 

Warszawie

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5700Papier i tektura191201
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104190288261227706Prywatny Gabinet 

Lekarski Andrzej 

Marek Osiński

 101 767,0000Żużle z procesów wytapiania 

(wielkopiecowe, stalownicze)

1002010105920851180016775ARCELOR Mittal HUTA 

WARSZAWA SP. Z 

O.O.

 8 639,2200Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych zawierające substancje 

niebezpieczne

100207

 9 408,9400Zgorzelina walcownicza100210

 12,4200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 8,6400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 22,4800Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 4,7300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 15,8600Inne niewymienione odpady130899

 2,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 6,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,5100Opakowania z drewna150103

 0,8900Opakowania z metali150104

 0,9700Opakowania ze szkła150107

 2,4900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1750Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3950Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,6490Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3 109,9200Inne niewymienione odpady160799

 6 139,4000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 3,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 658,4700Żelazo i stal170405

 875,3000Metale żelazne191202

 38,7700Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166707476747971002407Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Grójcu

 0,0090Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 52,0000Skratki190801

 45,0000Zawartość piaskowników190802
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 3 100,0000  658.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 6,5400Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508130424742GRAMAX SP. Z O.O.

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503094447611020886Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303773105691170278Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna lek. 

stom. Stanisław 

Skorupa

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122610279511304208H. Kozłowska-Pawlik 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103711656530DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

KĄTACH

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.A0153127071230975303DYSZKIEWICZ Sp. z 

o.o.

 5,7900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4000Zużyte opony160103

 0,2800Filtry olejowe160107

 0,1800Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,1500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2450Metale żelazne160117

 0,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,1900Szkło160120

 0,0760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,4200Żelazo i stal170405611314240Firma 

Budowlano-Montażowa 

„STANGRES” S.C.

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1412550215212002874Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Agnieszka 

Rondomańska

 1,2350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602139306033598960001959Bank Polskiej 

Spółdzielczosci S.A.
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 2,4320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7101725858251299070Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

STOMATOLOGIA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117527575341222454Wojciech Błoński 

Gabinet Dentystyczny

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050021736735210001936Firma 

Ślusarsko-Budowlana 

KONS-SPAW

 0,0450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6420Gruz ceglany170102

 0,0200Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,1940Drewno170201

 0,0030Szkło170202

 0,2310Tworzywa sztuczne170203

 1,8420Żelazo i stal170405
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 0,5000Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 0,9000Metale200140

 2,7800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,2150Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113010370404PPHU SZOKA

 1,2000Odpady proszków powlekających080201

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,5400Odchody zwierzęce0201067102511788230002165Skup i Ubój Zwierząt 

Sprzedaż Mięsa 

Kazimierz Świderski

 303,8900Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6000Skratki190801

 2,5000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 12,2470Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202031469483038211493498Zakład Mięsny WIJAR 

Wiesława Mazur

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202711651589Diagnostyka 

Mikrobiologiczna 

MIKROB
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500800367611068485MERDENT GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 10,4600Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

0105080041809217121336636LUB-EKO-PLUS 

WIESŁAW ŁUKASIK

 17,6000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 9,8800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 16,4900Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 22,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 25,3000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109DK29.32.A6113769917741011176Centrum Obróbki 

Precyzyjnej 

"PRECIZO" - Izabela 

Markowska

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036727179737961160346Gabinet Ortopedyczny 

Andrzej Piotrowicz
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 1,6000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.33.A1415428617591701010 Zakład Produkcji 

Spożywczej "MIWEX" 

s.c. Ewa Mizgajska 

Marek Wachowski

 4,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z drewna150103

 0,7500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420092877743130962CHIRURGICUM Sp. z 

o.o.

 5,9000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140080867225210124403UNIA SP. Z O.O.

 0,0046Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 1,0910Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0001Odpady zawierające rtęć060404G52.31.Z0163384598371273601"APTEKA" Anna Sulik

 0,0140Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0870Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 8,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101140672389"AGRO-MAX" 

Pstrągowski Krzysztof

 17,0000Żelazo i stal170405

 0,0400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301045503761857580010785PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

BOGUSŁAW 

KIERNOZEK

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105
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 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Mieszaniny metali170407

 0,0500Inne niewymienione odpady190699

 0,0500Papier i tektura200101

 0,0100Szkło200102

 0,0005Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 2,0000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,3250Opakowania z papieru i tektury1501016706491157971004501ELEKTROMECHANIK

A-HANDEL 

ARTYKUŁAMI 

MOTORYZACYJNYMI 

ANTONI ZORZAŃSKI

 0,1850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania z metali150104

 0,1800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280141721977DECO BRUK Sp. z 

o.o.

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4000Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 156,5000Wybrakowane wyroby101382

 0,2500Inne niewymienione odpady101399

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Opakowania z drewna150103

 0,0290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Żelazo i stal170405

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe1606016705941247971036487Mechanika Pojazdowa 

Maciej Dobrzyński

 0,0061Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,9000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117K74.87.B0107990829510043131WETZEL SP. Z O.O.

 0,0680Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 34,0200  14.29Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 8,5900Inne niewymienione odpady110199

 7,0860Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 29,2520Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,1600Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,6230Inne niewymienione odpady120199

 9,5190Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0200Opakowania z drewna150103
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 2,3260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0418Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0164249635311491965PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ S.C.

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303830325671160070Niepubliczna 

Specjalistyczna 

Przychodnia Lekarska 

"IKE-MED"

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 16,8000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6708385729481046746GARBARNIA SKÓR 

LICOWYCH Tadeusz  

Lupa

 0,4000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,1900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415286199512051790lek. stom. Piotr 

Stępień

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021304162705681005218Przychodnia 

weterynaryjna Adam 

Kucharczyk

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100473185272066903EWA KASPRZYK

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500900175221192199Przychodnia Lekarska 

REMEDIUM Andrzej 

Kempisty

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042908601209591176473Hotel IBIS Warszawa 

Ostrobramska

 4,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,0140Opakowania ze szkła150107
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1330Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0780Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2141Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Baterie zawierające rtęć160603

 0,0140Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0270Inne baterie i akumulatory160605

 0,0850Żelazo i stal170405

 10,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,3250Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0188Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101113227741598141Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Barbara Pesta

 20,5700Opakowania z papieru i tektury1501010162036475242322997AMP Logistyka Sp. z 

o.o.
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 6,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104N85.13.Z6705608307961195362PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA LANGE

 0,0200Roztwory utrwalaczy0901040122763945251275487GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Ewa Rogalska

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6000Zużyte opony160103G50.20.A6729710399481624999Zakład Usługowo 

Handlowy Dariusz 

Michalski

 0,0260Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.10.A7105081708212145894AUTO PODLASIE SP. 

Z O.O.

 6,9660Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4000Zużyte opony160103

 0,4400Filtry olejowe160107

 0,2500Tworzywa sztuczne160119

212



 0,3900Szkło160120

 0,0700Inne niewymienione elementy160122

 0,0550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0307Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7504329028381110869Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Marcin Szepietowski

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych1501021433278597971767989SAD-PAK BIS Grażyna 

Kopeć

 2 122,2700Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

1705039712850909730674218CPN EKOSERWIS Sp. 

z o.o.

 0,9100Leki inne niż wymienione w 18 02 071802086315790527850005430Medivet S.A.

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109N85.12.Z5507337227581900682NZOZ Siódmiak 

Jankowska

 59 656,2300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A0103817095250000630PGNiG TERMIKA SA 

Zakład 

Elektrociepłownia 

Żerań i Źródla Lokalne

 306 046,1500Popioły lotne z węgla100102

 1 513,3000  1,165.30Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 10 01 

20

100121

 5,4200  5.45Uwodnione szlamy z czyszczenia 

kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne

100122

 139 030,2400Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182
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 0,1600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 41,7800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2400Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,7680Olej opałowy i olej napędowy130701

 1,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Zużyte opony160103

 0,2350Filtry olejowe160107

 1,4810Inne niewymienione elementy160122

 3,3322Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,2600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 29,3220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,5200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,0380Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,5820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 4,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 17,8800Drewno170201

 10,8200Tworzywa sztuczne170203

 20,1200Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 2,8960Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,1500Aluminium170402

 1 075,6100Żelazo i stal170405

 0,5800Mieszaniny metali170407

 8,1400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,1000Zawartość piaskowników190802

 4 975,8600  1,850.08Inne niewymienione odpady190899

 743,6000Osady z dekarbonizacji wody190903

 0,1430Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.14.F0002946745261736429Wojewódzka Stacja 

Pogotowia 

Ratunkowego i 

Transportu Sanitarnego 

MEDITRANS
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 0,5150Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,5150Roztwory utrwalaczy090104

 0,0130Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,6000Zużyte opony160103

 0,1080Filtry olejowe160107

 0,1100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,5990Metale żelazne160117

 0,0440Metale nieżelazne160118

 0,2880Tworzywa sztuczne160119

 0,1930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0530Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 3,5430Żelazo i stal170405
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 6,7370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6114128997752081849Gabinet Dentystyczny 

Izabela Miecznik

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182767303806312289539REMONDIS 

ELECTRORECYCLING 

Sp. z o.o.

 16,4520Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 9,5550Freony, HCFC, HFC140601

 31,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 19,9000Opakowania z drewna150103

 1,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 20,5670Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 2 381,3800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6100Inne baterie i akumulatory160605
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 0,3730Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 6 528,3770Metale żelazne191202

 39,0590Metale nieżelazne191203

 2 297,1430Tworzywa sztuczne i guma191204

 484,6750Szkło191205

 8,5700Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,3740Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 1 215,4650Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,5200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115002200246ELHURT KLIMA 

CZESŁAW ROCKI

 1,2310Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 9,4000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

0401016705291447961010983ZAKŁAD GARBARSKI 

Sławomir Głogowski

 5,4000Brzeczka garbująca zawierająca chrom040104

 2,3000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9000Wybrakowane wyroby1013826720151657962383752Eko-Trans Kazimierz 

Janas, Mieczysław 

Żaczek

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5500Żelazo i stal170405
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 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037501468758371053650Prywatny gabinet 

Stomatologiczny 

Wanda 

Jankowska-Wydrych

 0,6470Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B0110266661180029298"TNT Express 

Worldwide/Poland/" 

Sp. z o.o.

 0,2970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,2990Opakowania z drewna150103

 1,7490Opakowania z metali150104

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4850Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0580Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 18,6600Papier i tektura191201
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 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.22.Z0110723605220002239Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Taksówkowe Sp. z o.o.

 0,0320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6700Zużyte opony160103

 5,2700Metale żelazne160117

 0,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202140744692Prima-Wet Gabinet 

weterynaryjny Adam 

Sikorski

 8,7790Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0707041409511037010068256NOVE Sp. z o.o.

 2,4700Inne niewymienione odpady070799

 11,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4280Opakowania z metali150104

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.12.Z1411025601132686325Pro Life Medical Care

 0,3500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0290Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055504289607581015661Warsztat 

Samochodowy 

"Auto-Naprawa" 

Mirosław Kowalczyk

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0271Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116522878231010474Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny lek. 

Marek Cichocki

 0,1705Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811444439411132262306BD-WET Usługi 

weterynaryjne Dorota 

Brzóska

 0,0021Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119172305251488272GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415354011132733384Kornel Kosieradzki i 

Małgorzta 

Ponto-Wolska
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025512556217591469777Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet.Piotr 

Sołowiński

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0120Metale żelazne1601171409305497742658520HEL-MOT Rajmund 

Helman

 33,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304010094890PRZETWÓRSTWO 

OWOCÓW I WARZYW 

PIOTR RĘBEK

 2,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3700Opakowania z drewna150103

 0,6000Opakowania z metali150104

 1,5900Opakowania ze szkła150107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208610279139"TRANSKOR" sc 

Usługi Transportowe i 

Wulkanizacyjne

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,0000Zużyte opony160103

 0,0030Filtry olejowe160107
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 0,0151Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112869995261045754Gabinet 

Stomatologiczny 

Krzysztof Kotulecki

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.31.Z0126857671250642912Apteka "ARALIA" Sp.j.

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126919635321038167Gabinet 

Stomatologiczny 

Pukaluk-Jurczak 

Grażyna

 9,4000Odpady tworzyw sztucznych070213011517737CWS-BOCO POLSKA 

Sp. z o.o.

 3,9280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109928505221947019Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Położnictwo i 

Ginekologia
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162511845321720077Przychodnia POZ 

NZOZ, TM-med s.c.

 0,2700Opakowania z papieru i tektury150101A01.30.Z0064711201230103862Specjalistyczne 

Gospodarstwo 

Ogrodnicze - Maciej 

Norwa

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804090152730835291661280DANFOSS 

SAGINOMIYA SP. Z 

O.O.

 2,4020Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,8460Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 13,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0590Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,2500Papier i tektura200101

 0,0290Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090173539175251593543Apteka

 11,9100Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0104844969510024754"LINPAC PLASTICS 

POLSKA" Sp. z o.o.

 2,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 142,1000Opakowania z drewna150103

 0,2100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400011789710299674ZAKŁAD 

OPIEKUŃCZO 

-LECZNICZY DLA 

DOROSŁYCH

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116206725371449240Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Alicja 

Pawłowska

 1,2200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101O90.02.Z0004684607760000707SPÓŁDZIELNIA 

USŁUG 

ROLNICZO-TECHNICZ

NYCH

225



 0,1100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0660Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0055Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3500Odpady żelaza i stali191001

 4,7000Opakowania z papieru i tektury1501010174265625291645708KWAZAR 

CORPORATION Sp. z 

o.o.

 3,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0246Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037502663558381002370KONESER Andrzej 

Duda

 1,6200Odpadowa tkanka zwierzęca020202002712874PPHU "EUROPA"

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,3300Odpady tworzyw sztucznych0702130108218295261009758Eclipse S.A.

 6,7770Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314
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 3,8100Alkalia trawiące110107

 0,8730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 199,0100Papier i tektura191201

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1413801349581352632DENTICA - Prywatna 

Praktyka 

Stomatologiczna Piotr 

Stucki

 0,0192Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106358025211604424NZOZ 

STOMATOLOGIA 

CITY-DENT Kolebski 

Krzysztof

 0,0282Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117507935271449192NOVODENT IPD 

Monika Nowosielska

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0097Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7101689168231118272Prywatny Gabinet 

Lekarski Cezary 

Popowski

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

1601141426644318261796338JACARS Siarkiewicz 

Jacek

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 17,5000Opakowania z papieru i tektury1501011426528765272643631HB REAVIUS 

CONSTRUCTION PL 

Sp. z o.o.

 4,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16 148,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

Gruz ceglany170102

 547,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 72,7500Drewno170201

 15,2000Tworzywa sztuczne170203

 15,8200Odpadowa papa170380

 310,0600Żelazo i stal170405

 5,2900Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,1500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 1 447,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,4290Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801131426368251231229708CHEMIKS Sp.z o.o.
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 0,2000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,2000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 1,9990Osady z klejów i szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080411

 0,1630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0161519628261022772Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140100291195260152146WARBUD SA

 103,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 88,6000Gruz ceglany170102

 172,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,8000Drewno170201
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 299,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,6100Zmieszane odpady opakowaniowe150106G51.87.Z0163542405213104631SMC INDUSTRIAL 

AUTOMATION 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,0052Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 2,6000Skratki190801O90.01.Z1309696315691760519Oczyszczalnia 

ścieków w Miączynie 

Dużym

 1,4000Zawartość piaskowników190802

 10,1700Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,8500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101A01.24.Z6113464299710199665Beata Drażba

 0,0140Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z6701298707991725818Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów 

Opieki zdrowotnej

 0,3710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,7220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1200Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych1501020128413221181233782Chester Molecular Sp. 

z o.o.

 0,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0008Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2800Papier i tektura200101

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602169113106758882734948P.H.U. "MARES" Sp.z 

o.o.

 0,1100Żelazo i stal170405DK29.23.Z0045842977581027090FIRMA 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWA 

"KLIMAR" RYBACKI 

MARIAN
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500123597611010528Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Barbara Nałęcz

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025507280307621151868Gabinet Weterynaryjny 

Jerzy Ampulski

 6,2700Skratki1908011427045447972035047Zakład Usług 

Komunalnych Nowe 

Miasto Nad Pilicą

 4,1800Zawartość piaskowników190802

 437,6000  174.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050155074051251237970PEUGEOT DOMURAT 

Serwis Specjalistyczny

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2500Filtry olejowe160107

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501010173400911230950616SPRZEDAŻ 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

Henryk i Marianna 

OLEK Sp.j.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Drewno170201
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 0,1200Tworzywa sztuczne170203

 0,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180067339105360003003INSTALATORSTWO 

WOD-KAN. CO I 

GAZOWE TADEUSZ 

SLIWIŃSKI

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1730Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5920Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,7190Gruz ceglany170102

 0,2300Tworzywa sztuczne170203

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,7905Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132577951230819862CENTRUM ZDROWIA 

S.J. Adam Muszyński

 0,0950Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0001Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030100719205261586177Lecznica dla Zwierząt 

Zygmunt Kosacki

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091404591358111634841APTEKA mgr farm. 

Iwona Sobulska-Wicik

 0,0587Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030153167055242446222Perfekt-Dent S.C.

 0,0004Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 9,5000Skratki190801O90.01.Z1405221871231079746ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ SP. Z 

O.O.Oczyszczalnia 

Moczydłów

 74,5000Zawartość piaskowników190802

 1 758,0000  373.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096114103057742788553APTEKA PRZY 

KLASZTORZE

 0,0430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140152175641251218949P.U. " EMKABUD" 

Magdalena Kuran

 15,0200Żelazo i stal170405DJ28.74.Z7119611208212224323HARTMET s.c.

 0,3900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109DI26.13.Z0164116011251112300TERMISIL HUTA 

SZKŁA "WOŁOMIN" 

S.A.

 0,9000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 154,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 15,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1650Zużyte opony160103

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,6840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,4600Żelazo i stal170405
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 0,9270Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 0,0078Odpadowa tkanka zwierzęca0202026114040037761150886"PEKLOMAX" Zakład 

Przetworstwa 

Mięsnego

 0,0045Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,6490Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0001Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317DJ28.51.Z0111685215340003810"GAL-STAN" s.c. 

Iwona Tadeusz 

Panasiewicz,

 0,0500  0.05Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,0300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801045506613207581822054Gabinet Weterynaryjny 

Zbigniew Kowalski 

Anna Białowąs s.c.

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0055Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130163573045321746266MATMON Maciej 

Ryciuk
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030010775598121823733Placówka 

Socjalizacyjna 

"PANDA"

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,9000Opakowania z papieru i tektury150101DB17.15.Z5504100837621010197ZPHU LIZOF s.c. Zofia 

Lipska, Rafał Lipski

 18,6200Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705DA15.96.Z0705111115530007219GRUPA ŻYWIEC SA 

Browar w Warce

 88 196,4600Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 4,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3000Inne niewymienione odpady130899

 1 159,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 226,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 311,1400Opakowania z drewna150103

 53,2200Opakowania z metali150104

 4,6000Opakowania wielomateriałowe150105

 3 097,2800Opakowania ze szkła150107

 1,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Inne niewymienione odpady160199
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 0,3200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,3600Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 21,1000Żelazo i stal170405

 1,5000Mieszaniny metali170407

 279,2800Osady z dekarbonizacji wody190903

 66,9700Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021460600269482411389GABINET 

WETERYNARYJNY 

BARTOSZ BARAŃSKI

 3,7900Opakowania z papieru i tektury150101DG24.51.Z0163818345311029965PPHU  

"TRANS-CHEM"

 0,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0034Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080157688385321195665BRUK-BUD Piotr 

Skoczek

 7,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,5000Opakowania z drewna150103

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0000Zużyte opony160103
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 0,1780Filtry olejowe160107

 0,3000Metale żelazne160117

 0,1200Metale nieżelazne160118

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2 500,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,5500Żelazo i stal170405

 2 640,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,2100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 10,6000Odpady tworzyw sztucznych070213146382876PHU Zbigniew 

Pyszniak

 0,0053Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031465859938341779336FRAMA-DENT 

INDYWIDUALNA 

PRAK.STOM.M.ŁEMP

KOWSKA

 0,9700Inne niewymienione odpady0303997301514498270008903ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH W 

SIERADZU TERPLAST 

ZAKŁAD CHEMITEX W 

SOCHACZEWIE

 22,1290Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,6200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1800Inne oleje hydrauliczne130113

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0165Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142897419Gabinet stomatolog. 

Iwona 

Ciesielska-Morawska

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0007Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011460607307971229476Studio Kosmetyczne 

IMAGE Godfryd Dłucik

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Odpady tworzyw sztucznych0702130013986487590001925CANEXPOL SP. Z 

O.O.

 0,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0000Odpady proszków powlekających080201

 1,7500Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 51,8990Opakowania z papieru i tektury150101

 15,7740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 11,2300Metale żelazne160117

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2150Żelazo i stal170405

 0,0000Papier i tektura191201

 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0100Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811418751375212234886Usługi Weterynaryjne 

Małgorzata Rogozińska
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031418588315272603873NZOZ Dr Brankowska 

Sp. z o.o.

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102610091654Prywatny Gabinet 

Stomatologii 

Zachowawczej Alicja 

Balcerowska

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0034Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118194091130450995Gabinet Leczniczy dla 

Zwierząt Gabinet K&K 

"PUMIŚ"

 0,0300Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201N85.20.Z0113564581130179334USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

lek. wet. Mirosław 

Hącel
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0578Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709326678121014347GAB. STOM. ANNA 

GUGAŁA

 0,0670Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,2630Opakowania z papieru i tektury150101DL31.40.Z0121100505220104603WAMTECHNIK

 4,7170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania z drewna150103

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,9360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7380Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0130Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 4,4960Inne baterie i akumulatory160605

 0,0001Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107G52.31.Z0100811505310002295APTEKA wł. mgr H. 

Nawrot-Figlarek

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502025513299407591613458Stacja Paliw WIG 

Waraccy i Grodzcy sp. 

j.
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 66,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101012735809Transport Towarowy 

AMAZ Andrzej Paź

 1,0000Skratki190801O90.01.Z1400433401251336488Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Dąbrówce

 1,0000Zawartość piaskowników190802

 232,0000  40.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3 378,2000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001800133045725310005023ZAKŁAD 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ Sp. z o.o.

 0,0520Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 23,2000Żelazo i stal170405

 1,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 10,9000Żelazo i stal1704055503245447620002066HURTOWNIA ODZIEŻY 

UŻYWANEJ TEXPOL 

ZAKŁAD SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

PRODUKCJA 

CZYŚCIWA

 114,8000Odzież200110

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033312447118392477059Sikorska-Kochan 

Joanna, Gabinet 

Kosmetyczny 

"URODA"
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 0,2010Opakowania z papieru i tektury150101L75.22.Z6324320557851605770Jednstka Wojskowa nr 

4430

 0,0360Inne niewymienione odpady160199

 3,3341Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,2310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,3039Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9401Inne baterie i akumulatory160605

 0,0381Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0200Aluminium170402

 11,4345Żelazo i stal170405

 1,4320Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0176Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27

200128

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404370101230447811Zakład 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny "EWA" Robert 

Poncyliusz

 0,0040Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011421814481181459776Radzymińska 

Przychodnia 

Weterynaryjna 

JOANNA PERSONA

 0,0040Roztwory utrwalaczy090104
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 0,1306Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005082997970001073Bank Spółdzielczy w 

Grójcu

 0,0263Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730179245361106604Indywidualna praktyka 

stomatologiczna 

Małgorzta Włostowska

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,8800Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305DA15.33.B6707131615240015676BAKOMA-BIS SP. Z 

O.O.

 5,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 214,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 64,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 44,4700Opakowania z papieru i tektury150101DE22.13.Z0172286105252244069POLSKIE 

NIERUCHOMOŚCI SP 

Z O.O.

 3,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7300Opakowania z metali150104

 11,1900Opakowania ze szkła150107
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 0,5200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0290Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 4,0500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 3,2950Opakowania z papieru i tektury150101DE22.22.Z2718053056460013148MAN ROLAND 

POLSKA Sp. z o. o.

 0,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2410Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300246815661077278NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

"AWADENT" 

lek.stom.Agnieszka 

Walczak

 3,7400Zgary z wytopu inne niż wymienione w 

10 03 15

100316DJ27.54.B1405741845321913698BARCZ Sp. J.

 7,1300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.57.Z1303100335671203773AUTO-ZŁOM JOLANTA 

ŁĄTKIEWICZ

 4,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,3090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 31,7570Zużyte opony160103

 0,2600Filtry olejowe160107

 0,2580Płyny hamulcowe160113

 4,5600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 4,1600Zbiorniki na gaz skroplony160116

 970,6600Metale żelazne160117

 29,1760Metale nieżelazne160118

 37,9200Tworzywa sztuczne160119

 23,0900Szkło160120

 70,1100Inne niewymienione elementy160122

 16,1510Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1310Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0114164795221776575GAB. STOM. BEATA 

ŁĘCZYCKA-MAZUŚ

 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040107658645261158435SCANDIC FOOD SP. Z 

O.O.

 120,4000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 8,8000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380
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 0,6000Wodorotlenek amonowy060203

 0,8930Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 22,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 41,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,1000Opakowania z drewna150103

 81,6000Opakowania ze szkła150107

 0,1000Zużyte opony160103

 0,1070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,6710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Żelazo i stal170405

 6,6000Skratki190801

 1,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021425812251231226443GABINET 

WETERYNARYJNY 

MALEC I 

JANKOWSCY SP.J.

 453,7600Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.33.A6707900785220102604"Kon Vin" Sp. z.o.o

 8 981,2500Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,2240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2080Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 5,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 45,0000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 0,0008Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180161179655342087774NZOZ Przychodnia 

Lekarska "ŻBIKÓW"

 0,0623Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097103834608261055139APTEKA Sp. J. mgr 

farm. Ewa Kotlarska 

mgr farm. Barbara 

Frontczak

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021412081807582228867Tyl Bartłomiej 

Prywatna Praktyka 

Weterynaryjna

 0,0820Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051402277788231227854Zakład Mechaniki 

Pojazdowej DAR-CAR 

Dariusz Siemieniak

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,2310Metale żelazne160117

 0,0420Tworzywa sztuczne160119

 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020157932101231029168Przychodnia 

weterynaryjna Canis 

Wet s.c. Agata Komor 

i Anna Wysmolińska
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 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021423600047591592615ZAJAZD "SKALNY" 

HOTEL-RESTAURACJ

A Dorota Han-Wagner

 0,4000Papier i tektura200101

 0,5000Szkło200102

 0,8000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 6,3000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,1400Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.11.Z6701343227981290129ZAKŁAD 

"ZBYCH-POL" S.J. 

ELŻBIETA I ZBIGNIEW 

STYKOWSCY

 8,4420Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,1700Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 71,5620Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097500989238381550893Apteka "Zdrowie" G. 

Meszka, I. 

Szczepaniak Sp.j.

 0,0025Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802010162063445212012335GABINET 

WETERYNARYJNY 

JUSTYNA 

WOŹNICKA-GRABIEC

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0225Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,1021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116146995341192196Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej K.B. 

- Dent

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101550301709Indywidualna Praktyka 

Lekarska Roman 

Antoni Gromadzki

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130045804607590002652APTEKA  mgr. farm. 

Barbara Grzelak

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,7400Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203806720097917981367441SENSAS POLSKA Sp. 

z o.o.

 0,0410Odpady z produkcji pasz roślinnych020381

 143,3720Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601
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 58,5960Inne niewymienione odpady020699

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036113304117742689905NZOZ "MediDiab"

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.12.Z671963109 000207962308851Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Dekamed" Sp. z o.o.

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140581132GABINET 

DENTYSTYCZNY Ewa 

Stępień

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416379811250886459Indywidualna Praktyka 

Lekarska Grzegorz 

Roguski
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 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych1501020113010495261039021MMC Car Poland Sp. 

z.o.o.

 0,0250Opakowania wielomateriałowe150105

 11,5320Metale żelazne160117

 0,0590Metale nieżelazne160118

 0,1400Tworzywa sztuczne160119

 0,0680Szkło160120

 0,2400Inne niewymienione elementy160122

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Aluminium170402

 1,9600Żelazo i stal170405

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602134700736387290207769AMERIGAS POLSKA 

SP Z O O

 0,4920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1246Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7000Opakowania z papieru i tektury1501011411288544960223020GŁUCHOWSKI 

GROUP SP Z O O

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8000Opakowania z drewna150103

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0328Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502018307621444748Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181402171425262873602Ministerstwo Sportu i 

Turystyki

 3,7600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0820Odpady wielkogabarytowe200307

 147,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z6724602447991722300Usługi Stolarskie 

Sławomir Motyl

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.A5504755797610000338ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY "IWA"  ZBIGNIEW 

DOBRZYŃSKI

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,0350Metale żelazne160117

 9,5250Opakowania z papieru i tektury150101000018075ZAKŁAD 

WYDAWNICZO-POLG

RAFICZNY MGIP

 0,0770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania z metali150104

 0,1720Aluminium170402
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 0,0216Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6110244825341061123INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ARKADIUSZ 

RUDOWSKI

 0,0027Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117613199511207178Gabinet 

Stomatologiczny

 4,7000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111419366375342426609THERM - TRADE Sp. z 

o.o.

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,6000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0000Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 0,0000Inne niewymienione odpady110199

 0,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,2000Wodne ciecze myjące120301

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 31,3800Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0000Metale nieżelazne160118

 0,0045Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 69,5200Żelazo i stal170405

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4500Opakowania z papieru i tektury1501010101043871250014498TODAMEX Małgorzata 

Tomaszewska

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,7300Osady z dna zbiorników050103DK29.24.B0158510541251329028"Naftoserwis" Sp z o.o.

 7,0000Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302
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 9,3400Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,6300Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,8100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081418130607991848805AUTO KOS Radosław 

KOS

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 24,5100Zużyte opony160103

 0,2590Filtry olejowe160107

 0,1040Płyny hamulcowe160113

 0,3310Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,6500Zbiorniki na gaz skroplony160116

 432,9130Metale żelazne160117

 10,3600Metale nieżelazne160118

 16,7300Tworzywa sztuczne160119

 15,4600Szkło160120

 0,2700Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 4,2700Inne niewymienione elementy160122

 0,5700Inne niewymienione odpady160199

 7,3360Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421505198212290610Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

"Art-Dent" Katarzyna 

Radkiewicz

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych1501021409703881251399460ABUD-LAK 2 Wojciech 

Salak

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141451615 000235371202806TERESA CENA NZOZ 

BONITAS 

Pielęgniarska Opieka 

Długoterminowa

 0,0085Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035511804847591014166Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Zdzisław Malinowski

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504491807611101136Studio Ewa Smolińska 

Linda Kosmetyczka

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103510890418Anna Młynarczuk
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 48,7300Opakowania z papieru i tektury1501011406053127010028251Prime Warsaw 

Properties Sp. z o.o.

 1,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501016701695408111492625PIEKARNIA "MAGDA" 

Marianna Tatar

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1680Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607081416479629482103110AG SERWIS JOLANTA 

GWIZD

 45,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051417848257581990320DREW-TRANS Daniel 

Szczubełek

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z1429032498211050720Apteka  "Słoneczna" 

Agnieszka 

Staręga-Kozdęba

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 7,3500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504DG24.42.Z0122502715272324541"MEDICOFARMA" Sp. 

z o.o.

 0,0940Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4640Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2020Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.50.Z0161607195321708900SŁOMKA SP. J.

 0,2250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122922171180927005ZĄBI Gabinet 

Stomatologiczny M. 

Zawadziński

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502027237581027279JERZY PIĄTEK 

INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709406268121046637PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6103828547741300526Indywidualna Praktyka 

Lekarska Joanna 

Ruszczak

 0,0110Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803171466476715242758915Szewczyk Auto. Sp. z 

o.o.

 4,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,4670Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5150Zużyte opony160103

 0,6760Filtry olejowe160107

 0,1930Płyny hamulcowe160113

261



 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 3,2730Metale żelazne160117

 0,3760Metale nieżelazne160118

 1,0360Tworzywa sztuczne160119

 0,0570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3430Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Metale żelazne160117G50.50.Z130002082Marszel Sp.J. 

RYszardf Marcinkowski 

i Eugeniusz Szerszeń

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0630Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201817507257748341513673Lek weterynarii Rafał 

Petrykowski 

Przychodnia 

weterynaryjna 

"Niedźwiadek"

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,4880Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011464067201251301567OBRÓBKA 

SKRAWANIEM MIZU 

ANNA WŁOCH

 0,0680Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0310Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,0267Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0128917511131131602Gabinet 

Stomatologiczny 

A.Kwiatkowska - 

Niemiec

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 35,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021406093915242579377Przychodnia 

Weterynaryjna LUPUS

 0,0100Opakowania z metali1501040120144641130216130Kodak Express 

Ryszard Twarowski

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,3400  0.22Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 60,6600Opakowania z papieru i tektury1501011425956355242718525JULA POLAND Sp. z 

o.o.

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0810Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3850Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,3550Inne baterie i akumulatory160605

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G51.52.Z932044160SSAB Poland Sp. z 

o.o.

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161407932595681567494Dworzański Nowak 

Tarka Tronik S.J.

 8,5500Opakowania z papieru i tektury1501014709715967281006020Dachser Sp. z o.o.
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 4,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 212,6600Zmieszane odpady opakowaniowe1501061458311605272665897CALOBRA 

INVESTMENTS Sp. z 

o.o.

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7102622598211021888Prywatna Przychodnia 

Stomatologiczna 

"STOMADENT-BJB"

 0,5600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0110353815271045483SZPITAL WOLSKI im. 

dr. Anny Gostyńskiej 

SPZOZ w Warszawie

 0,4500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,5400Roztwory utrwalaczy090104

 3,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0099Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5830Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 108,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1450Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 20 519,2600Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.33.B0154506745222675557TAB KONCENTRATY 

Sp. z o.o.

 0,3000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206
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 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Mieszaniny metali170407

 3,2600Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.87.Z0125816195220201275MOSSO 

KWAŚNIEWSCY SP. 

J.

 25,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 7,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,9950Opakowania ze szkła150107

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1610Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0595Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461002055291338811Indywidualna Praktyka 

Pielęgniarek i 

Położnych ZDROWIE

 0,0096Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2000Metale żelazne160117711687908AUTOLAND Grzegorz 

Broniecki

 1,1000Metale nieżelazne160118

 1,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,5000Szkło160120

 16,1000Opakowania z papieru i tektury1501011424745067010241855Batterware Polska Sp. 

z o.o.
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 1,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2440Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,5500Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1150Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130111304419511742693Przychodnia Lekarska 

"novum" Sp.j.

 6,6010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5180Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6708336987971019678CZAPSKA MARIA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych0702131402642949512158418FREIGHTLINER PL Sp. 

z o.o.

 0,9370Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,8560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,9990Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507
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 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6260Filtry olejowe160107

 0,1000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 1,6480Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0450Inne niewymienione elementy160122

 1,8240Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003010130013635272134941Przedszkole nr 234

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110062127895261009497Urząd Ochrony 

Konkurencji i 

Konsumentów

 1,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,4060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Tworzywa sztuczne170203

 0,0100Tekstylia200111

 1,0000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O90.03.Z0110891417280132515"REMONDIS" Sp. z 

o.o.

 0,5660Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 249,7730Opakowania z papieru i tektury150101

 81,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,8850Opakowania z metali150104
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 207,5614Opakowania ze szkła150107

 0,8300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 20,4100Zużyte opony160103

 1,1640Metale żelazne160117

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2 997,9300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3 398,1900Gruz ceglany170102

 4 504,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 457,5670Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 1 071,9200Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 822,5110Papier i tektura191201

 1 549,7200Metale żelazne191202

 215,7200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 17 618,0600Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 84 764,1200Odpady palne (paliwo alternatywne)191210
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 77 708,0500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 554,7000Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 118,3000Odpady ulegające biodegradacji200201

 765,6600Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0035Opakowania z metali1501040106772555291002614"ANEDAW" 

TRANSPORT - 

HANDEL

 0,0030Aluminium170402

 0,2090Żelazo i stal170405

 8,9000Zgary i żużle odlewnicze101003G51.57.Z0163636645342125150LS ASMET SP. Z O.O. 

S.K.A.

 1,8310Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania zawierające 

substancje niebezpieczne

101007

 3,8300Alkalia trawiące110107

 59,5820  12.50Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 1,6000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,1440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,9000Żelazo i stal170405
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020047393707760001865Gabinet Weterynaryjny 

VET-PARTNER

 0,0980Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111F45.11.Z1301982635671002336OLCZAK MOTORS 

SP. Z O.O.

 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0560Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2880Zużyte opony160103

 0,1660Filtry olejowe160107

 0,0340Płyny hamulcowe160113

 0,0620Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1880Tworzywa sztuczne160119

 0,1120Szkło160120

 0,0280Inne niewymienione elementy160122

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0890Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 112,1000Opakowania z papieru i tektury150101550215430Zakład Produkcyjno 

Usługowo-Handlowy 

Barbara Owczarska

 2,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603F45.32.Z5503729397620010692BLACHARSTWO I 

LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE DANIEL 

MOLSKI

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 2,9600Opakowania z papieru i tektury1501011417801705342416166VENUS IMPEX SP Z O 

O

 0,0800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304142442009Amigos s.c.

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810103707179521232976Przychodnia 

Weterynaryjna 

DELTA-VET

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0496Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504183117621016834Indywidualna Praktyka 

Lekarska Małgorzata 

Kaczmarska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101DN37.20.Z0111678231130112028REPLAST MAREK 

SKROCKI

 0,0200Żelazo i stal170405
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 0,2230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0130631345251064201Klinika 

Stomatologiczna Union 

Dental Wojciech 

Lesiński

 0,0250Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101670649635Prywatny Osrodek 

Dentystyczny

 0,0250Roztwory utrwalaczy090104

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104149828261035668NZOZ MADENT

 6,5300Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

0901020152480041181652970ZAKŁADY GRAFICZNE 

TAURUS 

ROSZKOWSCY SP.Z 

O.O.

 482,2630Inne niewymienione odpady090199

 0,0990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091402752705361794923"APTE-MEDICA" Sp.z 

o.o.

 0,1700Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810067394275251296638Przychodnia 

weterynaryjna

 0,0171Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719670607962309307NZOZ OBOZISKO 

Zespół Opieiki 

Stomatologicznej

 31,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106006239529 000425260250469ORBIS S.A. Oddział 

NOVOTEL CENTRUM 

w Warszawie

 13,4200Opakowania ze szkła150107

 0,7700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Metale żelazne160117

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0510Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0100Tworzywa sztuczne170203

 0,0400Metale nieżelazne191203

 17,5800Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 1,5600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0955Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142907750Specjalistyczna 

Lecznica Dentystyczno 

Lekarska
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 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Odpady tworzyw sztucznych070213611405280Comestero group sp. z 

o.o.

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 0,1315Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1408244808381758671DENTINUM Justyna 

Adamiak

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 22,1000Opakowania z papieru i tektury1501010127249871230064406"TIP-TOP" PAROL 

LESZEK

 32,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 37,9400Opakowania ze szkła150107

 20,3700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,8000Gruz ceglany170102

 0,7000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 48,7400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 11,0400Drewno170201

 2,2400Żelazo i stal170405

 9,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,6000Papier i tektura200101
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 0,0190Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 11,1500Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

 3,6000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,4800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.A6113130457742659152BUDMAT AUTO Sp. z 

o.o.

 4,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8600Zużyte opony160103

 1,5500Filtry olejowe160107

 4,7050Metale żelazne160117

 1,9900Tworzywa sztuczne160119

 1,3000Szkło160120

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0061Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000452618Spółdzielnia Inwalidów 

ELEKTRON

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,9630Inne niewymienione odpady0705990158334129512121964Uniphar Sp. zo.o.

 0,0400Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7830Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 14,9900Opakowania z papieru i tektury1501017705023378390000034GODAN JANUSZ 

KRASZEK

 2,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103540035341580432GABINET LEKARSKI 

DR. N. MED. 

K.KWASIBORSKA-PR

ZYCHODZKA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032906027316561004300Gabinet Kosmetyczny 

ALBATROS - WA

 0,0282Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DI26.40.Z0047312327750003584CEGIELNIA LISICA 

WIESŁAW PACIOREK 

MAREK SZTYBOR

 1,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0151968401230965581FORKLIFT SP. Z O.O.

 0,2640Filtry olejowe160107

 3,9260Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 5,7600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060047367787740007132Autoryzowana Stacja 

Obsługi "TOYOTA" 

Andrzej Kompiński

 0,0600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3500Zużyte opony160103

 0,7800Filtry olejowe160107

 0,1200Płyny hamulcowe160113

 0,0800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,9200Tworzywa sztuczne160119

 0,3200Szkło160120

 0,4500Inne niewymienione elementy160122

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 339,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.B0151559178381709715Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

DREWNOMAL Sp. z 

o.o.
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 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216122538430Aeronaval de 

Construcciones e 

Instalaciones SA Oddz 

w Polsce

 0,9240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z015498215 000215361729127NZOZ "Zdrowie" Sp. z 

o.o. w Legionowie

 1,0630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213E40.11.Z130230883ENERGA-OPERATOR 

Sp z o.o. Eksploatacja 

i Inwestycje

 2,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,8770Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0354Inne baterie i akumulatory160605

 182,0860Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 28,3330Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 4,1920Aluminium170402

 15,5470Żelazo i stal170405

 0,2670Mieszaniny metali170407

 3,2480Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 147,4100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056708488089481046404Firma "SAND" Dariusz 

Piasek

 2,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,7700Opakowania z drewna150103

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040153134281230444020Gabinet Weterynaryjny 

Małgorzata 

Łukaszewicz
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415916129661743613Indywid praktyka 

lekarska Nina Marta 

Lada

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0066Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021427241045361898137Przychodnia 

Weterynaryjna 

LUKS-WET s.c.

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0158158511251013070NZOZ Lecznica 

Stomatologiczna 

"GOLD-DENT.P.T"

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162591805342097761NZOZ LECZNICA 

RODZINNA "ALFA"
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 0,0310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DI26.40.Z0157388955311568751CEGIELNIA KOSEWO 

A. Karasiński, H. 

Karasińska

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081424305907961904479Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

RAD-MOT Rejowski 

Radoslaw

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Metale żelazne160117

 2,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114181079511453115Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Trubilin

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182728193156490001173CMC POLAND SP. Z 

O.O. (DAWNIEJ CMC 

ZAWIERCIE S.A.)

 837,3900Inne niewymienione odpady120199

 0,2000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 0,1710Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1910Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,2300Opakowania z metali150104

 0,3450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163775259521357241Dorota 

Stanczak-Sionek

 18,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104L75.22.Z0130580505262200493Stołeczny Zarząd 

Infrastruktury

 0,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0030Odpady spawalnicze120113

 0,1630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5500Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,2400Żelazo i stal170405

 0,1500Tworzywa sztuczne i guma191204

281



 0,7000Tekstylia191208

 1,2600Zużyte opony1601036100520747740003766ZAKŁAD USŁUG 

MIEJSKICH 

"MUNISERWIS" Zakład 

Budżetowy

 0,4140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 196,9500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 106,8000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0120Żelazo i stal170405

 4 781,6400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 180,4100Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 5,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 20,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101142502622AUTO NAPRAWA 

JAROSŁAW 

BALCERCZYK

 0,0700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Filtry olejowe160107
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 0,4000Metale żelazne160117

 0,3000Metale nieżelazne160118

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 29,4230Opakowania z papieru i tektury1501011918731395862016763Jysk Sp. z o.o.

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,7700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.55.Z0156078456452322432CHIMIMECA POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,0000Kwasy trawiące110105

 0,0000Alkalia trawiące110107

 0,0000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 6,7200Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,0000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0000Inne niewymienione odpady110199

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,1030Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010126700565251993610Alfa-Lek Lecznica 

Profesorsko-Ordynator

ska Małgorzata 

Jabłońska- Nowak, 

Spólka Jawna

 1,4570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,7000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109011101695Zakład Galwanizacyjny 

Blask-Cynk Tadeusz 

Popielecki

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Żelazo i stal170405

 0,1730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020103815435341213188Przychodnia 

Weterynaryjna Maria 

Morawska

 0,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010126108871250036264ALMOT JERZY 

SOBOTA

 0,1610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DJ28.12.Z0121545215240314893ADAL SP. Z O.O.

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Inne baterie i akumulatory160605

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6706359307961195764Gabinet stomatolog M. 

Kłak-Popieluch
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 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501017504223128370011106Piotr Kozłowski Usługi 

Hydrauliczne i 

Ogólnobudowlane

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Tworzywa sztuczne170203

 0,0100Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,1000Mieszaniny metali170407

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030151876409512055351TMS DIAGNOSTYKA 

SP Z O O

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414596057581431193Hanna Filipowicz NZOZ 

PIELĘGNIARSKA 

OPIEKA DOMOWA 

"RODZINA"

 0,0482Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4506860847181682069NZOZ PORADNIA 

"MEDICUS" 

Kossakowski Dariusz

 0,0565Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 18,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055506634247571281906FIRMA 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWA 

ROBEX ROBERT 

KRZYSZTOF 

ŻEBROWSKI
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 0,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,2300Metale żelazne160117

 0,0001Odpady zawierające rtęć060404G52.31.Z0104991731130083350G. KOJRO, M. 

ZDUNEK "MAGRA" 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0080Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0400Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119381721130331836GABINET 

DENTYSTYCZNY lek. 

Jacek Szumański

 3,0000Zużyte opony1601031407736187742829714Tomasz Woźniak 

Wulkanizatorstwo

 0,0100Aluminium1704021405619807742614103Furmańska Ewa 

Mechanika Pojazdowa 

Blacharstwo

 0,2200Żelazo i stal170405
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 0,0104Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416549105241398900Studio Pielęgnacji 

Dłoni i Stóp

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0181Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155795405321540180Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna 

Kinga Całka

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180008803375320000524SPOŁEM 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW

 0,0605Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0130Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801115504146847581005562OBSŁUGA I 

NAPRAWA 

POJAZDÓW ZYŚK 

ZBIGNIEW

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0309Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1405410035342252463Kolorowa Ortodoncja  

Katarzyna 

Klecówka-Maszkiewicz

 0,0053Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161885639511050995NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

MAŁGORZATA 

MICHEREWICZ

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114479135221108158MARIA 

SZAFRANIEC-TARTAN

US GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,3550Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050128225895341027600Naprawy 

Powypadkowe 

Samochodów 

Mechanika Pojazdowa 

Czesław Kwiatkowski

 0,0850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0760Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0890Filtry olejowe160107

 0,0340Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,5800Metale żelazne160117

 0,0500Metale nieżelazne160118

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,0980Szkło160120

 0,0160Inne niewymienione elementy160122

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,8700Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0706040155856649512098716Eveline Cosmetics 

S.A.

 596,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 06 

11

070612

 41,4200Zwroty kosmetyków i próbek070681

 152,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 12,5500Opakowania z metali150104

 0,9200Opakowania ze szkła150107
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 0,7700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181420811267981169959Konopka Śruby

 13,6800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 50,1600Żelazo i stal170405

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102259845251011251Prywatna Przychodnia 

Stomatologiczna 

Grzegorz Czubak

 0,0410Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050105854935290010416PRZEDSIĘBIORSTWO 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH REZAW 

PLAST

 0,9150Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0430Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 3,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1400Opakowania z drewna150103

 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0910Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0510Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0000Skratki190801O90.02.Z0009541598220007416ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

KAŁUSZYNIE

 72,0000  16.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507096757591159930NZOZ PRAKTYKA 

LEKARZA ANNA 

BIALIK-SZUFLADZINS

KA

 15,0000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010125824875251412286NZOZ "VITA-DENT" 

Centrum 

Stomatologiczne Maria 

Przetakiewicz-Ossowie

cka Joanna 

Przetakiewicz Sp.J.

 66,5000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 18,5700Opakowania z papieru i tektury1501012733652246482010588XXI Sp.z o.o.

 4,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550206537INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Mirosław 

Barzał

 0,0135Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5500709907581274457PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"ZDROWIE"

 0,0244Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026103331529710015464Prywatny Gabinet 

Weterynaryjny

 0,1030Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051410652667571151262Auto Big Anna 

Majkowska

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0260Metale żelazne160117

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1416321045342408178Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny SC 

Marek Oloś, Edyta 

Turek-Oloś

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0123Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500025567581074793Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Barbara 

Ambrzykowska

 0,3440Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055503451737580001409Celbyt Sp. z o.o.

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 20,9660Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202033505116956760016731ALMA MARKET S.A.

 0,9490Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 396,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 21,6900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 61,8100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

294



 0,1170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 197,7250Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0070Inne baterie i akumulatory160605

 49,2000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,1300Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090120078721180022907APTEKA MGR. FARM. 

ŁUCJA STACHOWICZ

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0154540405242455149GRUPOWA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LUZDENT 

M.Grabowski, B. 

Grabowska, A. 

Lasecka

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097102609128240004800PUNKT APTECZNY 

ELŻBIETA PIWKO

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202142322191EQUIMED SERWIS 

WETERYNARYJNY 

DLA KONI

 920,0000Odchody zwierzęce020106200074498FERMA DROBIU 

MICHAŁ 

RUSZKOWSKI

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109340118333HERBA s.c.

 5,0000Kwasy trawiące1101050158380368381212989PW POL-CYNK Anna 

Słomczyńska

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2920Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180124559559511761348Abbot Labolatories 

Poland Sp. z o.o.

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,4400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0540Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 7,1500Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 9,4050Papier i tektura191201

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404G52.31.Z0125884845340004703APT-FARM Siarkiewicz

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719329948111001320IPL Alina Wasiluk

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402190309521720718Praktyka 

Stomatologiczna 

Bernard Zadrożny

 2 120,4000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180E40.30.B0153147645250005656DALKIA Warszawa 

S.A.
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 0,9400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,0300Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,7000Olej opałowy i olej napędowy130701

 2,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0875Opakowania z metali150104

 2,4500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,5500Opakowania ze szkła150107

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0260Zużyte opony160103

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,8476Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2 221,5200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,9700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 141,9500Asfalt zawierający smołę170301

 0,0320Miedź, brąz, mosiądz170401
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 43,6480Żelazo i stal170405

 0,0330Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 5 186,7200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 85,0940Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 9,1700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,1200Odpady ulegające biodegradacji200201

 1,3600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,5600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422690029532244026MK Property Marcin 

Kaliszewski

 24,5700Opakowania z papieru i tektury150101DK29.24.A012857004 000295262141069NESTLE WATERS 

POLSKA S.A. 

ODDZIAŁ DAR 

NATURY W 

WARSZAWIE

 155,5990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,0540Opakowania z drewna150103

 1,0200Opakowania z metali150104

 0,0678Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3770Zużyte opony160103

 173,8650Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,0560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1336Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0160Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 17,2500Żelazo i stal170405

 27,2300Tworzywa sztuczne i guma191204

 3,2400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908056702240486010081434Gmina Wieniawa

 3,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016102758227761073772PPHU "Cegłotex" Jan 

Kuźniewski

 59,9000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,1400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,3800Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6100168427741994664Gabinet 

Stomatologiczny 

Zbigniew Kubow

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213670859870NZOZ Przychodnia 

SANUS
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2500Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0122901875221803295PCC PRODEX 

SYSTEM SP. Z O.O.

 3,9060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 50,8830Opakowania z drewna150103

 3,6200Żelazo i stal170405

 4,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030152633925213218659CONTROL FOOD 

SPÓŁKA Z O.O.

 3,6000Opakowania ze szkła150107

 0,3000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205015435203BOGMAR SERWIS 

Tamara Szymańska

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0330Filtry olejowe160107

 1,3000Metale żelazne160117

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 5,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z0103953445270202779SITA POLSKA SP. Z 

O.O.

 161,5020Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 21,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 225,6200Opakowania z metali150104

 1,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,5600Zużyte opony160103

 0,6400Filtry olejowe160107

 8,5200Inne niewymienione elementy160122

 131,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 18,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 27,6000Żelazo i stal170405

 12,8800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 458,5000Zawartość piaskowników190802

 2 174,0060Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 0,1650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160005201181466813SPZOZ w Izabelinie

 35,1000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108490257966Zakład garbarski Jan 

Łukowski, Sławomir 

Łukowski

 14,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0078Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103611329342Praktyka Lekarska 

Laryngologiczna Ewa 

Pomirska

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402413189512026013PERIODENT lek. stom. 

Marcin Siemiątkowski

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Odpady proszków powlekających0802016700754307991027333P.P.H.U. "LAK-POL" 

MROZOWSKI 

ANDRZEJ

 0,0070Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0110Wodne ciecze myjące120301

 0,0150Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0200Opakowania z drewna150103

 0,0100Opakowania z metali150104

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080113422499511138980AUTO Eugeniusz 

Sobolewski

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0250Inne niewymienione elementy160122

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021461675348261935521Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Agata Bajera

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205141250963PŚ-VI.7013.10.65.2014

.BP

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Metale żelazne160117
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 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216F45.21.C5109487447451642750GEO-KAT Sp. z o.o.

 3,5600Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 1 185,6000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 1,9200Odpady ciekłe i stężone uwodnione 

odpady ciekłe (np. koncentraty) z 

oczyszczania wód podziemnych 

zawierające substancje niebezpieczne

191307

 1,0970Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.A0122713621180746143KOMUNIKACJA 

MIEJSKA ŁOMIANKI 

SP. Z O. O.

 3,5000Zużyte opony160103

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,5600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0850Żelazo i stal170405

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103L75.12.Z1302885815671318915Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Opakowania z papieru i tektury1501011429017995691865448Fermy Drobiu 

Bartkowska Sp.j.

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1310Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011416954358221975715SCARSERWIS Piotr 

Skarżyński

 0,2070Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0790Zużyte opony160103

 0,0830Filtry olejowe160107

 0,2240Metale żelazne160117

 0,1080Metale nieżelazne160118

 0,0340Tworzywa sztuczne160119

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0037Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6114230587741768985Indywidualna Spec 

Praktyka Lekarska  

Elżbieta 

Konopa-Kaczmarczyk

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208010428090TADEX TADEUSZ 

DĘBEK

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 450,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 81,0000Gruz ceglany170102

 371,8200Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 9,5400Odpadowa papa170380
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 5,1300Mieszaniny metali170407

 991,0600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 28,0700Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 10,9800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0163456208381560360NZOZ " KAMED"

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0390Przeterminowane środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

0704801459166371182081819Kampinoski Park 

Narodowy

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031431769695661781646SALON 

KOSMETYCZNY 

Agnieszka Radomska

 0,0005Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801025504347647581032820ISPL Zbigniew 

Wojciech Zajewski
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0005Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 12,6140Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080132255429511876703FEU VERT Sp. z o.o.

 1,8350Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 29,8160Zużyte opony160103

 1,5470Filtry olejowe160107

 0,3000Płyny hamulcowe160113

 0,3560Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 13,5200Metale żelazne160117

 0,0830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 32,2390Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0685Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126623125321036139Gabinet dentystyczny 

Anna Grzegrzółka

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0155665895841623357XEDENT

 45,1800Odpady tworzyw sztucznych07021302212866889520211723M Poland 

Manufacturing Sp. z 

o.o.

 0,2310Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 113,5350Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 148,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 28,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 73,9100Opakowania z drewna150103

 2,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 10,6470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 9,2800Opakowania z papieru i tektury1501011423463521182025554MCC MAZURKAS 

CONFERENCE 

CENTRE & HOTEL 

Sp.z o.o.
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 6,1890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,1300Opakowania ze szkła150107

 0,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 122,2700Odpadowa tkanka zwierzęca0201021432784345691868895Fermy Drobiu Merchel, 

Barbara Merchel, 

Izabela 

Merchel-Karpińska 

S.C.

 0,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0490Inne oleje hydrauliczne1301137123640188212250177AUTO NAPRAWA 

Mariusz Staręga, 

Bartosz Staręga

 0,2960Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3970Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,4090Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0340Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z drewna150103

 0,0410Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0080Opakowania ze szkła150107

 0,1070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0760Zużyte opony160103

 0,2340Filtry olejowe160107

 0,0030Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,1330Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2170Płyny hamulcowe160113

 0,0070Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,7800Metale żelazne160117

 0,0490Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Szkło160120

 0,0960Inne niewymienione elementy160122

 0,0370Inne niewymienione odpady160199

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,3040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0160Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,0124Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0149928061181471688PROF-MED

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501016727220527991487885PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO 

BUDOWLANE RAFEX

 3,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 17,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010067196371130002883JACK-SERVICE 

Specjalistyczne 

Przedsiębiorstwo 

Budowlane Sp z o.o.

 24,3000Inne niewymienione odpady170182

 0,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020112736085241064754Usługi Weterynaryjne 

lek.wet.Piotr 

Jakubaszek

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016727424457971374391Mariusz Jacek 

Bobrowski USŁUGI - 

HANDEL

 19,0000Zużyte opony160103

 1,2000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.10.Z6700568307961008087ZAKŁAD GARBARSKI 

ANDRZEJ WÓJCIK

 1,0100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z6701464508121645639SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZESPÓŁ 

ZAKŁADÓW OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 1,0100Roztwory utrwalaczy090104
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 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 4,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1030Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 1,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,4000Szkło170202

 0,5100Żelazo i stal170405

 0,2850Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 1,3200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 58,6590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,6460Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,2200Skratki190801
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 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096727511317991137613Elżbieta Wabik

 0,0555Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030168130805252193337NZOZ SOL-MED SP. Z 

O.O.

 712,6900Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.33.A6708988068121381264Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

"WITAMINA" 

M.Szczypek

 3,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3060Opakowania z metali150104

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605140853352Firma Usługowo 

Handlowa "Izoldach" 

Jarosław Kaczor

 598,1300Odpadowe piaski i iły010409DI26.64.Z0111148505220101585Saint-Gobain 

Construction Products 

Polska sp. z o.o.

 150,1000Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 

i 10 13 13)

101306

 45,3600Wybrakowane wyroby101382

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 39,8000Opakowania z drewna150103

 5,5800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

313



 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Inne baterie i akumulatory160605

 85,0300Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0916Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020172170901131367581Przychodnia 

Weterynaryjna 

"STAWKI"

 1,6000Opakowania z papieru i tektury1501010101729405290005208APTEKA mgr farm. 

Sylwia 

Skorek-Olszowka

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

314



 17,3000Odpady tworzyw sztucznych0702131400210905242528612Ampacet Polska Sp. z 

o.o.

 2,7000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,4000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0025Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102N85.13.Z1409946389461921180Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Tutkaj

 0,0025Roztwory utrwalaczy090104

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2147Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036707646907961075008NZOZ Prywatna 

Przychodnia 

Stomatologiczna

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050004681865670004296Spółdzielnia Usług 

Rolniczych w 

Baboszewie w 

Likwidacji

 0,0810Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

1603060102439535240407330Apteka Prywatna 

Janina Czyż Wanda 

Wielgosz Olińska Sp. 

J.

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 1 293,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205010736897AUTO SERVICE 

Tadeusz Bajron

 0,2400Filtry olejowe160107

 12 100,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030128070358381176070CENTRUM 

STOMATOLOGII 

MAX-DENT Paweł 

Łazicki

 1,3700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A1301646955691044042TRANS-SERWIS  

Teresa Bukowska

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,9700Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0800Płyny hamulcowe160113

 1,5600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,0400Zbiorniki na gaz skroplony160116

 380,0000Metale żelazne160117

 10,3400Metale nieżelazne160118

 11,9800Tworzywa sztuczne160119

 7,8100Szkło160120

316



 18,7300Inne niewymienione elementy160122

 3,6640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0310Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,1500Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.53.Z5500260317580006186Odlewnia Metali 

Kolorowych Alcur 

Zygmunt Rubiś

 0,3500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7150Aluminium170402

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213O92.62.Z0171896715262519160Warszawski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7123671308211061267Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Lek.stom.Zofia Leoniak

 3,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071409765285213436758„INSTAL PLAST” S.C. 

J. Sirodzki, Z.Sirodzki, 

K.Gibowski
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 36,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0975Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422700708371787702NZOZ MEDICAMED 

MAREK ŁUKASIK 

SP.J

 0,0105Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802031427747055272344785GABINET 

WETERYNARYJNY 

EQUICARE ANNA 

MAŁOSZYC

 0,0200Inne niewymienione odpady0801990172315801180130732RED CAR SC 

BLACHARSTWO-LAKI

ERNICTWO 

POJAZDOWE 

Szczepan Badanowski, 

Edward Gala

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6100Opakowania z papieru i tektury1501010128539115242123915ANTAR S. J. IRENA 

GRONIECKA-TARNKO

WSKA, ANDRZEJ 

TARNKOWSKI

 0,1720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0042Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Żelazo i stal170405

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404K73.10.F0002883955250008471INSTYTUT MATKI I 

DZIECKA

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 6,3950Opakowania z papieru i tektury150101

 4,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6250Opakowania z metali150104

 5,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,1800Opakowania ze szkła150107

 0,2000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,6160Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 37,2800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1230Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0960Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155487528211369516SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LEK. 

STOM. ANETA 

ROZBICKA

 0,0018Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,6000Opakowania z papieru i tektury1501016102680299710303826CHOCOBAKAL J. 

PALCZEWSKI

 2,0000Tworzywa sztuczne170203

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030062288796010079839NZOZ PROMIEŃ

 0,0003Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502027100169808210007113"CZARTEK" 

Jankowski, 

Jakubowski, 

Czarnacki, Taczalski 

Sp.j.

 27,8400Żelazo i stal170405

 2,1900Opakowania z papieru i tektury1501011402730401180215658TERDENS JANUSZ 

CHUDZYŃSKI

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0175Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z0114863919521165398Przychodnia 

Wetenaryjna Maciej 

Zabrzyjewski.
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 497,6050Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101DJ28.11.B6102466487741017546Zakład Energetyczny  

Płock - CWS Sp. z 

o.o.

 38,6920Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 5,1210Aluminium170402

 13,3610Żelazo i stal170405

 13,5990Mieszaniny metali170407

 0,5010Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208015712536P.R.C. AUTO-SERWIS 

Zdzisław Koc

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1680Filtry olejowe160107

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507281127581160972ROMAN DĄBROWSKI 

NZOZ MED.ROM

 1,2000Odpady tworzyw sztucznych070213DM35.43.Z5512916637611456543PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE WR SP. Z 

O.O.

 0,0300Inne niewymienione odpady070299

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 12,0200  8.41Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 72,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 20,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,3700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,8150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K74.40.Z0110849425210000204NOVARTIS POLAND 

SP. ZO.O.

 0,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0650Drewno170201

 2,5660Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 5,8630Papier i tektura200101

 0,0222Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401646295321569858NZOP GERAVITA 

Katarzyna Kulinska

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7503273128371217465PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI MARIA 

GROMEK-JAWORSKA
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 60,0200Inne niewymienione odpady120199DG24.66.Z0121067981250000243Marki Friction S.A.

(dawniej FOMAR 

BORG AUTOMOTIVE 

S.A.)

 1,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 18,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0750Żelazo i stal170405

 0,2390Opakowania z papieru i tektury150101G52.21.Z140496805BTA CARGO Polska 

Sp. z o.o.

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Cząstki i pyły metali nieżelaznych1201040001733095250007247WOJSKOWE 

ZAKŁADY LOTNICZE 

NR 4 S.A.

 1,4800Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 1,8200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,2500Inne niewymienione odpady130899

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1050Aluminium170402

 7,8700Żelazo i stal170405
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103014845229UNION DENTAL 

Specjalistyczne 

Centrum 

Stomatologiczne 

Wojciech Lesień

 4,5000Odpadowa tkanka zwierzęca0201020003261961230018381INSTYTUT GENETYKI I 

HODOWLI ZWIERZAT 

PAN

 0,1000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 1,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,9000Mieszaniny metali170407

 1,6110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428751169452017771Iwona Kafel Firma 

Handlowo-Usługowa 

"Estetimed"

 18,3300Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706056729984239481985384Bożena Kaleta Usługi 

Blacharsko-Dekarskie

 16,5990Zwroty kosmetyków i próbek0706810108427195210523942CEDERROTH 

POLSKA S.A.

 5,0880Inne niewymienione odpady070699

 0,0470Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 89,5240Opakowania z papieru i tektury150101

 18,5850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6800Opakowania z drewna150103

 4,2500Opakowania z metali150104

 3,0410Opakowania wielomateriałowe150105

 6,6400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,0630Opakowania ze szkła150107

 2,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0660Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6920Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 1,5100Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1310Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0350Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0650Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086101608527760001693Zaklad Usług 

Technicznych 

Budownictwa Andrzej 

Osiecki

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z146497616Apteka Kosma i 

Damian Sp. z o.o.

 0,2140Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0106661685241022247Grzegorz Rosiak 

Citroen Rosiak Serwis 

Mechanika, 

Blacharstwo, 

Lakiernictwo

 0,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0630Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0630Zużyte opony160103

 0,0390Filtry olejowe160107

 0,0110Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0960Metale żelazne160117

 0,1370Tworzywa sztuczne160119

 0,1670Szkło160120

 0,0180Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,0053Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z5504436397581050982Przychodnia Lekarska 

"MEDICAL"

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 39,3320Odpadowa tkanka zwierzęca0202025500768337581900819ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO SMAK

 0,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203
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 0,0002Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 5,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090172820579521870122FARMEX A Sp. z o.o.

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych1501026705081427961150336PPHU DAKATO 

Zdzisław Glegała

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318015813065 003065262795322Zespół Zarządców 

Nieruchomości Sp. z 

o.o. Odział Energetyki 

Cieplnej

 1 122,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,5150Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 44,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,8000Drewno170201

 6,2300Żelazo i stal170405

 50,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 1,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 70,0000Skratki190801

 17,5000Zawartość piaskowników190802

 233,0000  61.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 15,0000Inne niewymienione odpady190899

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych1501020165057401131866723TAKRA CIEPLAK 

TADEUSZ

 0,3510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051131812609Koczara Krzysztof 

Mechanika Pojazdowa

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,4570Opakowania z papieru i tektury150101002043806HOLBEX Sp. z o.o.

 1,0290Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0410Opakowania z metali150104

 1,2250Opakowania wielomateriałowe150105

 0,9730Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306
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 0,6360Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501017715707668392844121KMM PLUS Sp. z o.o.

 0,6590Opakowania z papieru i tektury1501011400452215262831472Marlow Investments 

Sp. z o.o. LANYA 

INVESTMENTS

 0,1310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0880Opakowania ze szkła150107

 0,0323Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037971920764Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,0109Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141428496405272650358Toys "R" Poland Sp. z 

o.o.

 0,6900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DE22.22.Z0153220545310003774VILPOL SP. Z O.O.

 120,0000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307

 29,8800Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,0520Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Metale żelazne160117

 8,8470Metale nieżelazne160118

 0,0286Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1 212,1010Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z1408833828222226588DRUKPOL S.A.

 2,4730Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 19,2000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 3,5530Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 72,7140Opakowania z papieru i tektury150101

 59,4430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0021Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,6090Metale nieżelazne191203

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109010260934 00025Apteka w Książenicach

 0,6600Żelazo i stal1704056709417497971001483PIEKARNIA JÓZEF 

KAZANA

 1,3100Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0450Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z5114172407391420022VEROMED usługi 

radiologiczne Ryszard 

Wasiński

 0,0450Roztwory utrwalaczy090104

 0,0010Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107
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 0,0673Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110522907741451538NZOZ "MEDICINES"

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z0164283171180206754APTEKA

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0140Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201030121048595220210009ZAKŁAD MECHANIKI 

MASZYN S C 

SOROKOSZ J 

CHOMCZYK P 

GUMIENIAK W

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0003087035671532011Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 

Płońsku

 1,4950Roztwory utrwalaczy090104
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 3,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9450Zużyte opony160103

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,7530Żelazo i stal170405

 2,3170Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 21,5960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,6120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6760Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,7500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201015503291227620004651P.W. "KRYSPOL" 

Krystyna Flaga

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102209049710219698NZOZ w Brzozowie 

Starym

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 9,6400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308011991976Zakład Usług 

Poligraficznych Fogrem 

- UV Andrzej Towarek

 2,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0810Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,8400Papier i tektura191201

 1,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012365117NZOZ "GORDENT" s.c.

 0,0770Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080107780805341007862PPHU Jerzy 

Kołodziejczyk

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426863035321839737PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Ewelina 

Berowa-Płochowska
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 0,0016Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 13,8000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6706382647990006398P.P.U.H. KEMAX 

MIECZYSŁAW KĘPA

 0,5600  0.14Osady zawierające chrom, zwłaszcza 

z zakładowych oczyszczalni ścieków

040106

 12,5400Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,0180Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 2,9900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0112Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,0026Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0014Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Mieszaniny metali170407

 0,7020Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201816730183499481293522PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

ZWIERZYNIEC Michał 

Giżka
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 0,0644Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 1,5000Odpady tworzyw sztucznych0702130119760721250259751PRZYGOTOWALNIA 

FLEKSOGRAFICZNA 

F L E K S A R

 3,5000Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 0,4000Odpady tworzyw sztucznych070213142853899Perfekt Opakowania 

Bartosz Radzikowski

 0,0165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025504164017620011970M.K. s.c. SZAFNER I 

SZAFNER 

LECZNICTWO 

WETERYNARYJNE

 0,6000Skratki1908011402102468371703881GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ w 

MŁODZIESZYNIE

 17,4500Zawartość piaskowników190802

 60,0000  12.53Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2,5600Opakowania z papieru i tektury1501011205539446751373354PHILIP MORRIS 

Polska Distribution Sp. 

z o.o.

 7,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1200Opakowania z drewna150103

 0,2800Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 107,5600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1600Papier i tektura191201
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 1,5130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126407531250334613CENTRUM 

MULTI-MEDICA SP. Z 

O.O.

 0,6550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214I64.20.A7100033688230001125Telefony Podlaskie 

S.A.

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0810Żelazo i stal170405

 22,5900Opakowania z papieru i tektury150101050611414 000295421872929KLIN Janusz Mróz

 0,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041302274505690009776CAFE BAR 

MAŁGORZATA 

GRALEWICZ

 0,0116Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0126606905291032124Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

Marzena Żukiewicz

 7,5800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.B1300181375680000437PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI SP. Z 

O.O.

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 55,7500Skratki190801

 113,8200Zawartość piaskowników190802

 1 174,6800  223.19Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 13,7000  4.79Osady z klarowania wody190902
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 0,0600Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116351888241566167SP ZOZ Przychodnia 

Opieki  Zdrowotnej w 

Grębkowie

 9,2000Oleje i tłuszcze jadalne2001251428443631181506174PRACOWNIA 

CUKIERNICZA 

SYLWIA 

TOMASZKIEWICZ

 1,8020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161807221251041592Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Miejski 

Ośrodek Zdrowia

 0,4540Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1270Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811412178201181929963Gabinet Weterynaryjny 

DUDEK-VET s.c.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0149Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091458621148381844778APTEKA 

MGR.R.KISMIREK,MG

R.J.KUSMIREK S.C.

 1 505,1000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412F45.23.A1401874415661889898DELTA-PRID Sp. z o.o.
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 168,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 457,6000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 771,7000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 7,8370Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z1301581925660013371HOCHLAND POLSKA 

SP. Z O.O.

 1 989,0000Odpadowa serwatka020580

 0,0870Inne niewymienione odpady070299

 0,1920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,9680Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Filtry olejowe160107

 0,0174Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1170Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0510Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1890Żelazo i stal170405
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 0,0107Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0116443875341130812GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MONIKA 

KOWALCZYK

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103260475211097594Gabinet 

Stomatologiczny Irena 

Grzeszczyk

 0,0937Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7101684838231012585Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Włodzimierz Osiński

 1,2800Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317012137497Komendy 

GłównaPolicji

 0,6180Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,6480Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,6700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,8860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2240Filtry olejowe160107

 15,4640Metale żelazne160117

 1,4260Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,6680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4900Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0410Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090154392479471056476ROBERT ROSIEK

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086701276297971097632P.P.H.U. 

"HYDROKAN" Andrzej 

Poteralski

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0097Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101752567741788456INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

KATARZYNA 

WARZYBOK

 30,0200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305080158997245252318253DALKIA ENERGY & 

TECHNICAL SERVICE 

SP. Z O.O.
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 2,8930Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1050Inne baterie i akumulatory160605

 0,2210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016273932Dentic Stomatologia 

s.c.

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1340Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180165012381132289860Krajowe Forum 

Chłodnictwa- Związek 

Pracodawców

 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035101970547391153213ISPL GRAŻYNA 

KOROLCZUK

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2140Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051309467205671749354ROLMECH SP. z o.o.
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0750Filtry olejowe160107

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103522055291044297NZOZ-medicor 

CENTRUM ZDROWIA 

Izabela Zawada - 

Drynkowska

 1,0240Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z0157440165252298378CONLAN PROPERTY 

2 SP Z O O

 1,7710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,2060Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3060Papier i tektura191201

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych1501025503814997610001071Hurtownia Spożywcza 

"PAWEŁ" Kazimierz 

Pawłowski

 0,0315Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1410311781181907861Gabinet 

Stomatologiczny 

Sejdak s.c.Izabela 

Sejdak

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.75.B0101979865340010394Monkiewicz i Spółka 

Sp Jawna

 5,0050Żelazo i stal170405
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 0,4000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z601206608 000207741096126NZOZ Centrum 

Stomatologiczne 

PETROMEDIKA

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149583185291573475NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna s.c.

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030114609835221045297"THERMOLUX" 

MAREK 

JĘDRZEJCZAK

 0,0600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280G50.20.A5503091837581379647Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Wiesław 

Zebrowski

 0,0090Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0050Odpady spawalnicze120113

 0,0050Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,6880Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0240Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 1,4200Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0102541065311191312GABINET LEKATSKI 

LEK. BOŻENA 

BORKOWSKA-RĄCZK

A

 0,0328Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318000508879BANK SPÓŁDZIELCZY 

W STAROŹREBACH

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021803188118672050416ANIMAL-VET 

Przychodnia Wet.

 0,1790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116701738212169162NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"FEMINA"

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096700258057970006389APTEKA MGR ZOFIA 

DZIUROWICZ

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135504130297591003576Apteka MGR Anna 

Gajewska

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030148483578381094739NZOZ "PROF-MED" 

Janina Szymańska

 0,1290Opakowania z papieru i tektury1501012600429946572663928SPS CONSTRUCTION 

Sp. z o.o.

 0,1550Opakowania z metali150104

 0,2580Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 22,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 139,5770Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 38,7550Drewno170201

 7,7490Żelazo i stal170405

 62,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118899991180440591Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Dobrzańska

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117611181250190812Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A010563741WULKANIZATORSTW

O NAPRAWA I 

REGULACJA 

POJAZDÓW 

MECHANICZNYCH J. 

KONDRACIUK

 1,2000Zużyte opony160103

 344,8300Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0108272239520006261ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

WITOPLAST SP. J. 

WITOLD KISIELIŃSKI, 

MICHAŁ KISIELIŃSKI

 0,0140Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 3,2400Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 39,5530Opakowania z papieru i tektury150101

 11,6710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 17,5100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0180Inne niewymienione elementy160122

 0,0680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Inne niewymienione odpady080199010550879P.W. "WEKO-KEM" 

Andrzej Zaremba

 0,1200Odpady spawalnicze120113

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,4000Żelazo i stal170405

 1,1090Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 787,4200Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A1411969627743037607Zakłady Mięsne 

"OLEWNIK-BIS" Sp. z 

o.o.

 1 029,3200Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 76,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 296,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025500105217610002969Waldemar Krzyżewski 

Gabinet Weterynaryjny

 0,0027Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0119Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,0031Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180207

 0,7700Opakowania z papieru i tektury150101DG24.30.Z6700130809482250006ZAKŁAD SYNTEZY 

SP. Z O.O.

 0,0870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania z metali150104

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201030162067695262418513TECHNOKONTAKT 

Sp. z o.o.

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Metale nieżelazne160118

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101130505185Wyposażenie Ferm 

"FARMA" Sliwiński, 

Dobies Sp. J

 0,0480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Inne niewymienione odpady0705994729453387321929766ORION TRADING Sp z 

o.o.

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0430Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0700Papier i tektura191201

 0,0003Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420726608231134791Salon Kosmetyczny 

Ewa Szczeglacka

 3,2000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803145512981457582096087OSDRUK Sp. z o.o.

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,8200Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 4,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7950Aluminium170402

 678,1770Papier i tektura191201

 0,7500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501107501521728381610603Powiatowy Zarząd Dróg

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Odpady tworzyw sztucznych070213DA15.81.A0128753731180026064PIEKARNIA 

LUBASZKA S.C.

 0,2050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2200Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802031425677165321008315Gabinet Weterynaryjny 

Mirosław Dąbrowski
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 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149675535222494287Medoran Sp.  z o.o.

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103K74.14.A0102503731130164255Poradnia Lekarska "U 

dr Marii" NZOZ

 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107353205361161603Prywatna Praktyka 

Lekarska Bożena 

Dębska

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116494101180123287PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

Dark-Dent

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091466735279512367151MACFARM Sp.zo.o.

 0,0243Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416678298212563396NZOZ Przychodnia 

Lekarska w Zbuczynie
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 242,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011411053625291557826ARHEN KOWALCZYK 

ARKADIUSZ

 92,0000Inne niewymienione odpady170182

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303461505110057423Prywatny Gabinet 

Dermatologiczny 

Małgorzata Rosiak

 3,7700Opakowania z papieru i tektury1501011403952115272562714Platium Sp. z o.o.

 1,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,5080Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6220Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,1370Papier i tektura191201

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103750139384 00027NZOZ Pielęgniarstwa i 

Połoznictwa 

Środowiskowego

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,0600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206A01.11.A5503992987621004883POLSKI TRANSPORT 

MIĘDZYNARODOWY 

SP. Z O.O.

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 26,0000Zużyte opony160103

 0,2100Filtry olejowe160107

 0,0300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 3,9500Metale żelazne160117

 0,0500Metale nieżelazne160118

 0,1100Tworzywa sztuczne160119

 0,5500Szkło160120

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417812707621798179Gabinet 

Stomatologiczny 

A-dent JOANNA 

JACHACZ

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0160315775241242115Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena Fronczak
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 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6709370387971584272SP ZOZ Ośrodek 

Zdrowia w Chynowie

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166702228368121678030Starostwo Powiatowe 

w Kozienicach

 3,3520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z0099064171130001837SYSTEM A-Z 

Stanisław B. 

Pruszyński ul. Poezji 

19 (KOREKTA)

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2890Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,6900Zużyte opony160103

 0,6760Filtry olejowe160107

 0,2200Płyny hamulcowe160113

 0,8150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 386,0960Metale żelazne160117

 0,7100Metale nieżelazne160118

 10,6250Tworzywa sztuczne160119

 5,8360Szkło160120

 5,0000Inne niewymienione elementy160122

 2,2030Inne niewymienione odpady160199
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 2,8230Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 2,2820Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 2,2940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1550Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1,1320Żelazo i stal170405

 0,6950Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 5,6700Papier i tektura191201

 3,6880Metale żelazne191202

 1,3010Metale nieżelazne191203

 2,2350Tworzywa sztuczne i guma191204

 48,2700Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 3,2500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 0,2990Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101550723439WYSZKOWSKA 

FABRYKA SPRĘŻYN 

METALURGIA SP. Z 

O.O.

 0,0025Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

355



 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0005Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,5200Papier i tektura200101

 0,1000Tworzywa sztuczne200139

 102,7380Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011404509097962717590ROHRBOGEN SP. Z 

O.O.

 7,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 53,0200  53.02Wodne ciecze myjące120301

 0,9770Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,8530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0510Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404891599521894246GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRZEGORZ 

SOBOLEWSKI
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 0,0227Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116565975261052369Gabinet 

Stomatologiczny Irena 

Kałat

 0,0010Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110129500059251012097Blacharstwo i 

Lakiernictwo Robert 

Pielech

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0174310147181638878NOVA SYSTEM 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130001838398121031682ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 

IM. LEGIONÓW 

POLSKICH W 

KOZIENICACH

 0,0130Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

1602150605293087132741257PHU MARCIN BIAŁY

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400849885272092444Agnieszka Wodzyńska 

ISPL CHOROBY 

DZIECI

 0,0011Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030153398765371260614Indywidualna Praktyka 

Lekarska 

Stomatologiczna Lek. 

Stom. Daniel Gdala

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DM34.20.Z7116604018231454426SYLAND Andrzej 

Grabowski Sylwester 

Grabowski

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,4000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0150Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0850Inne niewymienione odpady120199

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Zużyte opony160103

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0480Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109012527761Międzynarodowa 

Apteka Grabowskiego 

London 

GRABOPHARM Sp.z 

o.o.

 0,7330Papier i tektura191201

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090174205135222623744APTEKA FARM-JED

 0,9800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016100631497761248444Mechanika Maszyn 

Rolniczych Kazimierz 

Tomaszewski

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0500Aluminium170402

 1,8900Żelazo i stal170405

 0,8900Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201827123114248211354124Gospodarstwo Rolne 

BARBARA I TADEUSZ 

JASTRZĘBSCY

 0,0800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055507921567621293568WIÓR-PŁYTY Marian 

Stanczewski

 0,3360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080163882565241030117Mechanika Pojazdowa 

Piotr Suszyński

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0220Filtry olejowe160107
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 1,9230Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086708955587961634465"KAJTEK" MAREK 

ŻYŁA

 0,0740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,7740Zużyte opony160103

 413,7950Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,1459Filtry olejowe160107

 0,0172Płyny hamulcowe160113

 0,1728Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 48,4850Metale żelazne160117

 12,6940Metale nieżelazne160118

 0,3590Tworzywa sztuczne160119

 1,8730Szkło160120

 1,9280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0605Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0000Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

1706015510754807581499877FHU LECH-MAR

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0107849565221004482APTEKA POPULARNA 

S.C. MGR FARM. 

HENRYKA 

STUDZIŃSKA, MGR 

INŻ. WOJCIECH 

STUDZIŃSKI

360



 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415501227742886480Salon Kosmetyczny 

"MARTA" MARTA 

JAWORSKA-JOZWIAK

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.13.Z0161199649511944126NZOZ  ORTHOS s.c.

 0,5004Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1470Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122705175222419558Gabinet 

Stomatologiczny 

Eugeniusz Roszkowski

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152510415272386789IMPLADENT 

D.Niesiobędzki Sp. j.

 1,0720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080127606645361415558Auto Naprawa Adam 

Szczypkowski

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2450Zużyte opony160103

 0,1900Filtry olejowe160107

 0,0750Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,1900Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0850Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Inne niewymienione elementy160122

 0,0118Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Metale żelazne1601171409807547571438590FIRMA 

TRANSPORTOWA 

MACTRANS

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156344345262168275Gabinet 

Stomatologiczny 

DENI-DENT Dorota 

Denis
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114289911250195956Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny dr 

Zbigniew Dutkiewicz

 42,6400Opakowania z papieru i tektury150101G52.61.Z012845024MERLIN COM PL SP. 

Z O.O.

 2,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109130866569Apteka Prywatna 

Jaroslaw Furman

 8,2000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

0202016702175977962219366PPHU MAMBA SP.J. 

ZDZISŁAW I 

WALDEMAR 

MROCZKOWSKI

 605,3800Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 12,8110Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,3140Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Opakowania z papieru i tektury150101G51.43.Z6730221159482369440Hurtownia Elektryczna 

"Gelmar" s.c.

 0,0005Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804090128903495262168387WB ELECTRONICS 

S.A.

 0,0003Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0011Opakowania z metali150104
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 0,0001Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101670969860BONA S.C. EWA GOS 

i ZDZISŁAW GOS

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021402220605242551077Biuro 

Projektowo-Inwestycyjn

e AWEA Sp. z o.o.

 1,5000Opakowania z drewna150103

 0,0800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3000Gruz ceglany170102

 0,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0200Odpadowa papa170380

 0,0100Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,1000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3000Papier i tektura200101

 0,0100Szkło200102

 0,2000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,2000Tekstylia200111

 4,3000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103013108055NZOZ Pielegniarstwa 

Srodowiskowo-Ambulat

oryjnego

 0,0350Papier i tektura200101

 22,6000Odpadowa tkanka zwierzęca020202G52.11.Z0062322145210081757ELEA Polska Spółka z 

o.o.

 622,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 21,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031466241211132864755ZOFIA SANIGÓRSKA

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106319745341872028Prywatny Gabinet 

Lekarski- 

Stomatologiczny

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6600Żelazo i stal170405011461675AWIMET Andrzej 

Wierzbicki

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103551262667Indywidualna Praktyka 

Lekarska Sylwia 

Wejs-Ostrych
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 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 33,0000  7.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502DA15.51.Z0013896496760076733POLINDUS Sp. z o.o. 

Zakład Produkcji Nr 1 

w Gąsewie

 0,0140Inne niewymienione odpady070299

 45,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0006Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3000Drewno170201

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,5000Skratki190801

 0,7500Zawartość piaskowników190802

 0,8700Opakowania z papieru i tektury1501016325119617870001085SARSTEDT SP.Z O.O.

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Skratki1908010005374448111183781Urząd Gminy w 

Ciepielowie

 55,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,7100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 62,1000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081415593609710696010M-PACK s.c.

 89,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101407056115251045899IMPUREX Elżbieta 

Błachowicz

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158765685242519056Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Jankowska-Antczak, 

Monika Porembska 

s.c.

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501010006467365260250015Muzeum Azji i 

Pacyfiku w Warszawie

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 2,4000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300810295671026207GABINET LEKARSKI 

Marek Gołębiowski

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123796745211913421Gabinet 

Ginekologiczny 

Katarzyna Przygoda

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0004Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180080284817740017403Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"PEWENA" Studium 

Techniki Dentystycznej 

Eugeniusz Nagadowski

 0,0040Popioły lotne z węgla100102

 0,0002Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 10 01 

20

100121

 0,0002Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0001Opakowania z metali150104

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0003Inne baterie i akumulatory160605

 0,0007Metale200140

 12,6000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 22,3800Tekstylia1912081425186466010078099PW KRYSTIAN SP. Z 

O.O.
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 0,0478Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005081707740032029BANK SPÓŁDZIELCZY 

W GĄBINIE

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136730208089482369055"Venomedica" sc 

Chirurgia naczyniowa i 

ogólna Arkadiusz 

Wdowik, Tomasz 

Terpiłowski

 0,3000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0980Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130051734328260002106LECHPOL ZBIGNIEW 

LESZEK

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302053571403805242353934Carrier Rental System 

Polska Sp. z o.o.

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3200Filtry olejowe160107

 6,3000Żelazo i stal170405

369



 0,0112Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020156696229521938995Przychodnia dla 

zwierząt Ryszard 

Fiema

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140302389204960112504Zarząd Dróg 

Powiatowych w 

Łosicach

 0,0098Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412293835311382489Anna Malinowska 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108448365291015686Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Jackowska

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7104486918261053778Gabinet 

Stomatologiczny dr 

Beata Zydlewska

 0,0020Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317180895359BP SERVICE CENTER 

PIOTR MATWIEJ

 2,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1500Odpady wielkogabarytowe200307

 231,4800Odpadowa tkanka zwierzęca0202024111410766991781489POLSKI KONCERN 

MIĘSNY DUDA S.A.

 0,2200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 198,5660Opakowania z papieru i tektury150101

 9,1940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3750Zużyte opony160103

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,2000Papier i tektura191201

 2,4400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003015341458547Przedszkole Miejskie 

NR15

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123082899521233036Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Marta Skrzat

 0,0100Oleje hydrauliczne łatwo ulegające 

biodegradacji

1301121405582225671602496ALFA-PLAST Luiza 

Mioduszewska

 0,0050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Opakowania z papieru i tektury150101K72.22.Z3505273776770065406COMARCH S.A.

 0,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,7000Odpady tworzyw sztucznych0702136709128837971258667Faurecia Automotive 

Polska S.A.

 0,0990Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2 729,9600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1600Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,8000Inne niewymienione odpady120199

 9,7000  0.10Wodne ciecze myjące120301

 16,8800Inne oleje hydrauliczne130113

 20,1250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 23,2390Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 170,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 10,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 88,6120Opakowania z drewna150103

 16,1500Opakowania z metali150104
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 31,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,5500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,3200Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,2150Miedź, brąz, mosiądz170401

 393,2300Żelazo i stal170405

 2,2000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 76,8900  31.22Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152932235321292428Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka 

Walczyńska
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427680607991963475NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE 

WSCHODNIA 66

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719530977971637933SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 0,2200Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

1602090158551935252313008WEST-TECH Sp. z 

o.o.

 0,3390Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0706041414540008262117983Tatra Spring Polska 

Sp. z o.o.

 0,7460Zwroty kosmetyków i próbek070681

 57,8830Opakowania z papieru i tektury150101

 9,2350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 63,2000Opakowania z drewna150103

 0,6250Opakowania ze szkła150107

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0321Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2590Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1930Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306
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 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087503840898381024093MECHANIKA I 

ELEKTRONIKA 

POJAZDOWA Piotr 

Woźniak

 0,0300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Żelazo i stal170405

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.20.Z0011472025341535667Gabinet 

stomatologiczny przy 

szkole podstawowej

 0,0109Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302040004606588110004262Spółdzielcze 

Gospodarstwo Rolne

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte opony160103
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 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010587032KOSMETYKA 

PROFESJONALNA 

MAGDALENA 

STĘPOR

 0,3610Opakowania z papieru i tektury150101010388284COPY PARTNER 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0290Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Opakowania z drewna150103

 0,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,7620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3900Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z1428957749512342777Global Metrecycling 

Sp. z o.o.

 69,3300Opakowania z metali150104

 3,2800Metale nieżelazne160118

 1,1400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,9500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,5600Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,9700Aluminium170402

 0,1300Ołów170403

 0,8400Cynk170404

 47,3700Żelazo i stal170405

 0,0300Mieszaniny metali170407

 56,5000Papier i tektura191201

 0,0400Metale nieżelazne191203
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 69,5000  23.28Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0203050103191715210530586BUNGE POLSKA SP. 

Z O.O.

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1050Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,2300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 312,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 26,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3770Opakowania z metali150104

 4,6420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3930Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,0530Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,5990Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0450Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021420727595262600554Przychodnia 

Wetenyraryjna 

Agnieszka Szmidt

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 7,2370Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101277586360 00649PKP CARGO S.A. 

Mazowiecko-Podlaski 

Zakład Spólki

 3,2900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,4700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,8300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,3770Metale nieżelazne160118
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 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0170Miedź, brąz, mosiądz170401

 105,4520Żelazo i stal170405

 9,8000Odpadowa tkanka zwierzęca0202027501520908370002656PPH KUZNOCIN 

ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO

 0,0360Odpady zawierające rtęć060404K73.10.B0003260495250008755Instytut Chemii 

Fizycznej PAN

 0,1000Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

060405

 0,3500Wody popłuczne i ługi macierzyste070101

 0,4000Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103

 0,4000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,3500Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

070107

 0,0500Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110

 0,7470Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503

 2,4080Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504

 0,1950Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,2560Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7360Opakowania ze szkła150107
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 1,1310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,1500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,7800Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 2,4200Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,1100Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0180Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 173,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z6706696787960011532XELLA RADOM SP. Z 

O.O.
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 1 190,0000Wybrakowane wyroby101382

 0,3220Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5000Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0500Żelazo i stal170405

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036109888877741879489NZOZ LEMA-MED 

Izabela Lis-Lemańska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6110593687742551868NZOZ "ALFA-MED" 

s.c.

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130086328221854756SPZOZ
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6708385377981016931Indywidualna Praktyka 

Lekarska  Dorota 

Macierzyńska

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0104451905310002680Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna 

Kaszyńska-Tenerowicz

 748,1000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011121416144317962855553HUTA SZKŁA BERTA 

SP. Z O.O.

 28,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 13,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,7000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 3,4600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 43,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001013571582919441937568MEGA-SORT Sp. z 

o.o.

 584,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302041413547921250831470AUTO NAPRAWA 

Paweł Ruciński

 84,0000Zużyte opony160103

 50,0000Filtry olejowe160107

 200,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4 000,0000Żelazo i stal170405
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 6,8000Opakowania z papieru i tektury1501010102862185260012623PORR Polska S.A.

 9,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 314,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095506693107591166261Bezpieczeństwo i 

Higiena Pracy

 0,0010  0.00Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

1201140003997755250010284SPÓŁDZIELNIA 

PRACY 

"MAGNET-ELEKTROM

ET"

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3870Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0620Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0690Aluminium170402

 4,1300Żelazo i stal170405

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424303604960197653Salon Kosmetyczny 

MONIKA Monika 

Wierzchucka

 474,8000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0107858905360015354BERICAP POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,9420Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 1,1250Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,2800Inne oleje hydrauliczne130113

 0,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1740Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 49,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 7,5870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2450Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6230Metale żelazne160117

 20,0000Opakowania z papieru i tektury1501010157524121132490697SATURN PLANET SP. 

Z O.O. WARSZAWA I 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 11,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3600  0.03Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 1,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202DN37.10.Z2911157206612017905ZŁOMHUT Sp. z o.o.

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,0800Zużyte opony160103

 3,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 805,7200Inne niewymienione odpady160799

 1 973,5800Odpady żelaza i stali191001

 2 701,0800Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 1 942,7200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 33,6000Opakowania z papieru i tektury150101K74.14.A1406396825272515264Catera Investments Sp. 

z o.o.

 14,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,7000Opakowania ze szkła150107

 1,0200Opakowania z papieru i tektury1501012909387156551640402Grupa Polskie Składy 

Budowlane S.A.

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0004Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100114427491180103600WULKANIZATORSTW

O Kazimierz Świstek

 1,0000Zużyte opony160103
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0124284679511807748GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PIOTR KRAKOWIAK

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7501259628371500356CALENDULA 

B.Sadzisz-Kotowoda, 

R. Kotowoda s.j.

 0,0200Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

1601062761531559542250979IMPEL CLEANING SP. 

Z O.O.

 2,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0550Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160132463149521783400PB Technik Sp. z o.o.

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110141839696MAXMINI.EU s.c. 

Przemysław Jaske, 

Kacper Rybiński

 1,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102DG24.52.Z0155278798371658005VERONA PRODUCTS 

PROFESSIONAL SP. 

Z O.O.

 1,5640Opakowania z metali150104

 0,0211Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,1165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427113897010270986MD CLINIC Sp. z o.o.

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7101235818221286542GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Teresa Strogulska

 35,2000Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100602G51.53.B5504015307580011046SIZER Sp. j.

 497,6000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 21,3000Żelazo i stal170405

 0,0497Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0127077829521097892NZOZ Medi-Derm

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 10,9960Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211I64.20.A0105417395270206872PTK CENTERTEL 

SP.Z O.O.

 245,7480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 168,1110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 111,1790Żelazo i stal170405
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 2,0400Mieszaniny metali170407

 28,7740Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 10,9000Wybrakowane wyroby żeliwne100980DJ28.21.Z6708149797961158007"Kratki.pl" Marek Bal

 399,2300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 6,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,0700Żelazo i stal170405

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0110161655270160644"HERBA" BONIS 

AVIBUS Sp. z o.o. i 

S-ka Spółka Jawna

 0,2390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016338318Przychodnia Medycyny 

Rodzinnej CENTRUM 

NZOZ

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142236089Studio 

Dentistico-Marcin 

Bialobrzeski Praktyka 

Lek

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2000Żelazo i stal1704050111550915291005699MECHANIKA PAKUŁA

 0,0625Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463848467582109275MEDICUS WIOLETTA 

WOJCIECHOWSKA-Z

YSK

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0130Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z1400392909512132896Lecznica 

Dentystyczno-Lekarsk

a KEN-MED. s.c.

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091404007515361787627SONUS BAŁA SP.J.

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180173224081181608874MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIAGÓW I 

KANALIZACJI W 

BŁONIU Sp. z o.o.

 0,0650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2350Opakowania z drewna150103

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0580Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0090Inne baterie i akumulatory160605

 26,9830Żelazo i stal170405

 55,0000Skratki190801

 119,4800Zawartość piaskowników190802

 7 222,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0100Odpady zawierające rtęć060404N85.12.Z0010183965270003560SAMODZIELNY 

ZESPÓL 

PUBLICZNYCH 

ZAKŁADÓW 

LECZNICTWA 

OTWARTEGO W-WA 

WOLA-ŚRÓDMIEŚCIE

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 10,5200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,8000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0060Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 1,7600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G51.32.Z1416791179522061376"MICH-DRÓB" Mariusz 

Michoń, Jadwiga 

Łysiak s.c.

 4,5000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.01.Z0110965501250017551PPUH IMPERF S.C.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,7000Zużyte opony160103

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 38,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1000Odzież200110

 2,7000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,6000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.E611414326NZOZ 

LABORATORIUM 

ANALITYCZNE

 0,0820Zmieszane odpady opakowaniowe150106M80.10.A0130016535272134869Przedszkole nr 263

 0,0180Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0079Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030133024105222522799WSPÓLNOTA CHLEB 

ŻYCIA SCHRONISKO 

DLA CHORYCH 

BETLEJEM

 0,0017Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501016727514809481736267Sklep Motoryzacyjny 

"Auto części" Dorota 

Osowska

 7,1110Odpady tworzyw sztucznych0702130706619169371000329TI POLAND Sp. z o.o.

 0,2060Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0030Odpady spawalnicze120113

 0,0250Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 29,2850Opakowania z papieru i tektury150101

 6,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8960Opakowania z drewna150103

 0,0870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0290Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8960Metale żelazne160117
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 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 135,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012712617106492086506Przedsiębiorstwo Usług 

Technicznych 

INTERCOR Sp z o.o.

 24,4700Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 1 297,0100Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 14 016,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180156346705241015810KERATRONIK 

ARKADIUSZ 

WASIKOWSKI

 0,2550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 0,0950Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205008028794Przedsiębiorstwo 

"Melgos" Sp.z o.o.

 0,8900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DI26.63.Z1309531915691740793Trans - Beton Pietrzak 

Sp.j.

 3,5000Zużyte opony160103

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123757591130396729Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Agnieszka Maciaszek
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 0,4220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163460681251095530"Marecki Ośrodek 

Zdrowia" Sp. z o.o.

 0,2730Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050100090161250009557Z.C.B."MIREX" 

MIROSŁAW 

ŚWIĘTOCHOWSKI

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0701Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0355Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0103856539511030863GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

A. RABIŃSKA

 0,0146Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0411Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112664711230061750GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Anna Deptała

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0112214395361021747PŚ-VI.7013.51. 

62.2014Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Biernacka

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0121549175241299196MEDIVA 

Specjalistyczne 

Gabinety Lekarskie

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0113988825341070398JANICAR Tomasz 

Janikowski

 0,0600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,9000Metale żelazne160117

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Szkło160120

 0,1800Inne niewymienione elementy160122

 0,1150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130167504155213122899Comverse Sp. z o.o.

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 20,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A1309168995661827791TECHPOM SP. Z O.O.

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0157690001132496470STOMATOLOGIA 

KORCZENIEWSKA 

BŁOCKA S.C.

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101177807741919740IPL Ewa 

Siedlceka-Wierzba

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.48.A0161670355272262484MALIBU PC R. 

Bujalski, W. Dejer i R. 

Maciak sp.j.

 0,0620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114480025211107364Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Barbara 

Ciechowicz

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020119172015311023655MASTIF – 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA – 

Ewa Dunal
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 0,0210Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

 13,9770Inne niewymienione odpady0401997100115118220005044BARTEK PAWEŁ  

BARTNICKI SP. J.

 0,1830Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 1,7680Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,1250Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 56,1850Zwroty kosmetyków i próbek070681DG24.51.Z1407626785272525794Reckit Benckiser 

Production (Poland) 

Sp. z o.o.

 2,3500Inne niewymienione odpady070699

 5,8300Inne niewymienione odpady080499

 3,5600Inne oleje hydrauliczne130113

 20,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2 566,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 571,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 717,3500Opakowania z drewna150103

 1 313,5800Opakowania wielomateriałowe150105

 159,6800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 433,1790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,1800Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 20,3300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,5000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1800Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 22,7400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1 334,8150Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 28,3750Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 3,4140Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 243,7600Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 152,2670Żelazo i stal170405

 6,2200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,4600Skratki190801

 730,6200  116.90Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 4,7300Zużyty węgiel aktywny190904
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 0,0075Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201015769915 000289512115716Gabinet Weterynatyjny  

PRIMA-VET

 5,3500Opakowania z papieru i tektury150101K74.70.Z0151646615291540470P.W. ANDA Łukasz 

Jaworski

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2300Żelazo i stal170405

 0,5800Mieszaniny metali170407

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012486439DEN-MED Gabinet 

Stomatologiczno-Okuli

styczny Katarzyna 

Ludwisiak-Orzeszko

 219,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.33.A0100748935260040140FRUBELLA 

PROCESSING SP. Z 

O.O.

 2,0000Wodorotlenek amonowy060203

 0,4000Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109

 51,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 26,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6000Opakowania z drewna150103

 9,9200Metale żelazne160117

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,6200Skratki190801
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 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103711587093Niepubliczny Zakład 

Opieki zdrowotnej 

"NIWA" w Krzesku

 22,0000Odpady proszków powlekających080201DJ28.75.B0148487135311426011METALTECH-PIASEC

KI SP. J.

 7,5000  1.13Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 1 528,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,7000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,9760Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,9000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Aluminium170402

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038107894149551256964Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Monika 

Chajewska-Zielińska
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 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213J67.12.A0107386085261005097DOM MAKLERSKI 

BANKU 

HANDLOWEGO S.A.

 0,4700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0154Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1370Zmieszane odpady opakowaniowe1501060130017715272136609Przedszkole nr 350 

"Jaśminowy Gaj"

 0,1500Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680DA15.81.A0102185471130001406FIRMA CUKIERNICZA 

VIKA JACEK 

JASIELSKI

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3620Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Opakowania z metali150104

 0,4200Opakowania ze szkła150107

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0011Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,9180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203DK29.23.Z2206791459571006288Sescom

 0,2050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110384847742477505DERMA-MED  SP. Z 

O.O.

 0,7040Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011420995638371096820Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

KES-BO Bogusław 

Czajka
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 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605060103781339521472019ZAKŁAD KOMUNALNY 

W HALINOWIE 

JEDNOSTKA 

BUDŻETOWA GMINY 

HALINÓW

 0,0040Tworzywa sztuczne170203

 51,3500Skratki190801

 28,4200Zawartość piaskowników190802

 1 057,5000  131.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0300Papier i tektura200101

 0,0250Szkło200102

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140011074675210089262POLCOTEX Sp. z o.o.

 0,1200Metale żelazne160117G50.20.A0100037001180050068AUTO-TABACZYŃSKI 

Stanisław Tabaczyński

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140174911865211617680BM SYSTEM Beata 

Paruch

 0,1500Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 6,7400Opakowania z papieru i tektury1501017101224818220003364ZNICZ POLSKI 

WYTWÓRNIA ZNICZY 

ANDRZEJ 

ABRAMOWSKI

 4,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Opakowania z drewna150103

 3,9200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,9400Opakowania ze szkła150107

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318J65.11.Z000002223 00026NARODOWY BANK 

POLSKI ODDZIAŁ 

OKRĘGOWY W 

WARSZAWIE
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 0,0850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 18,5000Papier i tektura191201

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186701638039482007435PWNS ALMAX SP. Z 

O.O.

 1,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2000Żelazo i stal170405

 0,0365Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504171977621021433Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Barbara Hołymczuk

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011409844858222225436Mechanika Pojazdowa, 

Elektromechanika, 

Stacja Kontroli 

Pojazdów Wiesław 

Parol, Mariusz Parol 

S.C.

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0025Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026102401667761011676ALLVET Gabinet 

weterynaryjny Witold 

Pleśniak

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5504682087611101194NZOZ "MEDYK"

404



 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036396151908732683652NZOZ MANMED 

Katarzyna 

Szostak-Mangalia

 80,4400Odpadowa tkanka zwierzęca020202G51.90.Z0100018885260309174Auchan Polska Sp. z 

o.o.

 6,3000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 576 003,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 528,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 199,5180Opakowania z drewna150103

 33,4300Opakowania z metali150104

 0,7880Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,7000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 2,2420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 44,8880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,7800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 613,7900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 23,9220Żelazo i stal170405

 20,5200Papier i tektura191201

 1,4000Metale żelazne191202
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 0,5000Tworzywa sztuczne i guma191204

 37,7060Oleje i tłuszcze jadalne200125

 160 380,5200Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106733751250309029Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Andrzej Gołąbek

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429018139191525088LAVIE DENT 

AGNIESZKA 

STOPA-WILKOS

 1,2550Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104DN36.14.A7116722848212178161MEBLAT J. PASTOR I 

M. PASTOR S.J.

 0,0880Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1220Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali150104

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 0,0050Aluminium170402

 0,0740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131401669601132557183Prokuratura Okręgowa 

Warszawa Praga

 1,6770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3760Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021302820585671264970"ZOOWET"SŁAWOMI

R PNIEWSKI,ROBERT 

PNIEWSKI SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 2,4000  0.80Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705A01.11.A0004808408380000920SPÓŁDZIELNIA 

ROLNICZO-PRZEMYS

ŁOWO-USŁUGOWA w 

OSUCHOWIE

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103611333935Dom Pomocy 

Społecznej Szczutowo

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055502013627580002969Z.T.P "ATPOL" 

TADEUSZ 

ABRAMCZYK

 6,4000Zużyte opony160103
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 0,1900Filtry olejowe160107

 17,6000Metale żelazne160117

 0,0690Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318013270985Starostwo Powiatowe 

w Piasecznie

 0,1320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400130981131079818CARITAS DIECEZJI 

WARSZAWSKO-PRA

SKIEJ

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0161447781181482284APTEKA PRYWATNA 

Sp.j. Izabela 

Błaszczyk, Iwona 

Biurkowska

 2,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081416960386631710760Rafał Bilski All 

Japanese Cars

 1,6000Zużyte opony160103

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9600Opakowania z papieru i tektury1501010130476105262204686VENTRA CLIMA SP.Z 

O.O.

 0,9980Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208610213695PHU DART - MEX 

Łopiński Dariusz

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202030221002Gabinet Weterynaryjny 

DARIVET
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 3,7650Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z008028720BUDROX SP. Z O.O. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWNICTWA 

OGÓLNEGO I 

ZAGOSPODAROWANI

A TERENÓW 

ZIELONYCH

 3,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141209050"EWA" Ewa Chomiuk

 0,3000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091423427791231209611APTEKA DOBREGO 

DNIA S.C.

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.B0003089277621132724DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,1710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5000Skratki190801

 14,4800Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0520Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318611049306Centrum Edukacji Sp. 

z o.o.

 0,0049Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0202Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174165465342177827VITAMED M. 

Repin-Roszkowska, R. 

Roszkowski

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,5500Odpadowa masa roślinna020103A01.41.A1416925729710542979Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

"Eko-Naft" Grzegorz 

Kucharski

 19,4400Osady z dna zbiorników050103

 8,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0980Opakowania z metali150104

 84,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 28,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,9900Żelazo i stal170405

 21,9400Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 16,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 4,2400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 65,5600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5200Opakowania z papieru i tektury150101012541330ROLLFIX Jerzy Stajer

 0,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110004011761250001277ZAKŁAD APARATURY 

PRECYZYJNO-MEDY

CZNEJ PREMED 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 17,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.75.A6708362607971036984KRÓLIK WIESŁAW 

KRÓLIK

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2610Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304G50.20.A0164116535342134226"WEST-CAR" s.c. 

Waldemar i Sebastian 

Tłustowski OPEL

 0,0150Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Metale żelazne160117

 0,0750Tworzywa sztuczne160119

 0,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0485Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117290085212753675Indywidualna Praktyka 

Lekarska Jacek Jan 

Górski

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0129008175260155452GAB. STOM. JAN 

ROSIŃSKI

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180119267661180224806"DURAL"S.C.

 0,3640Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5845Żelazo i stal170405

 2,7110Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,3064Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136102240557761001761ELEKTRO INSTAL 

Z.R.T. KRASZEWSCY 

Sp. J.

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B1413373395661395239Polonijny Dom Opieki - 

Ewa Piwnicka

 0,0001Odpady zawierające rtęć0604046700199287960003099APTEKA mgr Maria 

Witek

 0,0011Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0056Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,6300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161146885211542551MIKROLAB Elżbieta 

Seroczyńska

 0,2800Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312DL32.30.A0105176691230007489THOMSON 

TECHNICOLOR 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,1230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 13,2550Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415

 0,3050Roztwory utrwalaczy090104

 466,5900Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,1600Inne niewymienione odpady110199

 9,4500Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 674,5700Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,6800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1 244,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 323,9030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 426,9750Opakowania z drewna150103

 128,8410Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0900Opakowania ze szkła150107

 28,8500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0350Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 45,3950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,5200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5800Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1400Inne baterie i akumulatory160605

 2,1650Tworzywa sztuczne170203

 0,1050Miedź, brąz, mosiądz170401

 11,9350Żelazo i stal170405

 0,5000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 3,6000  0.22Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,2000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905
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 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036100871157741317863Prywatna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

LAryngologiczna i 

Ogólnolekarska 

Jarosław Popowski

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101401054145222772467Sysmex Polska Sp.  z 

o.o.

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0298Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,0600Opakowania z papieru i tektury150101K70.32.Z2910167809591657669Projekt ECHO - 35 Sp. 

z.o.o.

 0,8330Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504000599764INCO VERITAS S.A.

 0,3400Zwroty kosmetyków i próbek070681

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,9500Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z metali150104

 0,5380Opakowania ze szkła150107

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,6330Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,4200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0310Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 1,8010  0.09Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 8,9800Opakowania z papieru i tektury1501010003485948110003914Gminna Spółdzielnia w 

Zwoleniu
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 0,0230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4000Opakowania ze szkła150107

 1,2220Żelazo i stal170405

 3 775,3500Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

1905031415431511181965404Ziemia Polska Sp. z 

o.o. ul.Partyzantów

 0,3700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380001036603Mazowiecka 

Wojewódzka Komenda 

Ochotniczych Hufców 

Pracy Ośrodek 

Szkolenia i 

Wychowania w 

Jaciążku

 11,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,8200Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016706663787991078589Indywidualna Praktyka 

Lekarska Krystyna 

Rupniewska - Janik

 0,0000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0480Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 11,4400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203049108519958911186893"MDM" Michał 

Adamczyk

 20,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0264Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0464Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.13.Z7103395138251060587DREVS Wiciński 

Dariusz

 0,0200Inne niewymienione odpady030199

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8000Odpady proszków powlekających0802010163585165291617994IGP PULVERTECHNIK 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6200Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.30.A6701964127961976059PPUH SOLO 

WOJCIECH 

GŁĘBCZYK

 1,8400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0240Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0028Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103710493935Pracownia 

Protetyczno-Ortodonty

czna Agnieszka 

Gumińska - Safiańczuk

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406802595221885330STOMATOLOGIA 

SMILE-STUDIO Anna 

Hajduk-Gradowska

 0,2930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706373077961182715Gabinet 

stomatologiczny

 0,7190Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1462112415252534301FERRET SP Z O O

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,7480Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1440Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2140Papier i tektura191201

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080172292871231035571AERO CLUB Sp. z o.o.

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Filtry olejowe160107
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 0,0700Zużyte urządzenia zawierające PCB 

albo nimi zanieczyszczone inne niż 

wymienione w 16 02 09

160210

 0,1160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0163247475361664853NZOZ "Legio-Med" s.c.

-T.Budzyńska

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460867875272675737CENTRUM 

MEDYCZNE GAMMA 

SP Z O O

 0,1000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037100959568211439702Prywatny Gabinet 

Lekarski Stefan 

Jeznach

 1,2500  1.25Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0206031408093008381780239ZPC Flis Sp.j.

 0,9000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 42,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 14,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0132Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0230Ołów170403

 11,2400Żelazo i stal170405

 0,0675Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111214949521011229Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0217Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160124345395212201289Media Direction Sp. z 

o.o.

 21,8390Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.24.Z1414688868371761571Firma LATEK Zdzisław 

Latek i Wspólnicy 

Sp.J.

 0,0167Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.12.Z0022001345210444800DANPOL ZAKŁAD 

PRODUKCJI MEBLI 

KRZYSZTOF 

ZADROŻNY

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Metale nieżelazne160118

 0,0380Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021421662070521456351B.E.S.Produkcja z 

Tworzyw Sztucznych
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 0,0538Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118119685221624569GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"BARTEK" BARTOSZ 

MIKLASZEWSKI

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,6400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G52.48.G2718523166340014317Sintac- Polska Sp. z 

o.o.

 274,8850Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 0,0900Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 35,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 4,5750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 25,0000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 666,2500Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 1 057,2000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.12.Z1309447505691732523Zakład Przetwórstwa 

Rolnego DUNAJ Sp. z 

o.o.

 35,0000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281
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 5,7280Inne niewymienione odpady0507990131926305252079736„T.D. Williamson 

Polska” Sp. z o.o.

 0,0850Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0252Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105176815260156693Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Elżbieta Szewczyk

 0,0110Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182142343603Przychodnia 

Weterynaryjna 

POLIVET Krzysztof 

Wiecek

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 859,3400Opakowania z papieru i tektury1501011407645365272526061GD Poland Investments 

Sp. z o.o.

 22,5600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 59,7000  33.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 286,1000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,9820Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121
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 0,1300Inne niewymienione odpady070299DI26.30.Z6709633897990003922ZAKŁADY PŁYTEK 

CERAMICZNYCH 

PRZYSUCHA S.A.

 1 779,0000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 1,0200Zużyte formy101206

 2 867,4500Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 1,3400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0100Odpady spawalnicze120113

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania z drewna150103

 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0010Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 10,6100Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 100,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,7000Drewno170201

 26,1000Żelazo i stal170405

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020100926325271094352Gabinet Weterynaryjny 

Grzegorz Bosiacki

 0,3700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.24.A5323835557542739320ZARMEN SP. Z O.O.

 0,0340Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 10,1810Nieprzerobione żużle z innych 

procesów

100202

 101,4200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,2410Odpady spawalnicze120113

 1,0000Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,3720Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,7800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 1,1240Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,2450Inne niewymienione odpady130899

 0,5160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,1310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 96,0000Gruz ceglany170102

 5,1600Drewno170201

 22,4400Odpadowa papa170380

 113,5500Żelazo i stal170405

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122688169521454369Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Staszewska

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140104197545270014463Przedsiebiorstwo 

Projektowo-Realizacyjn

e Budownictwa 

Komunikacyjnego 

"INWEST-TOR"

 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408328645252241852Praktyka 

stomatologiczna 

DENTISSIMA

 3,2900Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303085503269977580003325DRUKARNIA "A-Z 

COLOR"

 1,5300Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 4,9200Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 4,6900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3320Opakowania z metali150104

 1,8570Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,0860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 21,9800Papier i tektura191201
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121981511250330650PRYWATNY 

GABINETKOLOGICZN

Y ABDEL MAJED 

EZZAT

 0,2300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ27.54.A7124916108221508178GREKO Zakład 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowy Grzegorz 

Wojdyga

 1,7000Zgary i żużle odlewnicze101003

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0266Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142658413Gabinet 

Stomatologiczny 

Uśmiech Joanna 

Golebiewska

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031465517355213644712IMPRESSIO MED SP 

Z O O SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036114017727741282099Przychodnia 

Stomatologiczna 

Barbara Zglinicka 

FRANKE-DENT

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501011403812038381765961PPHU WALMAG 

MAGDALENA I 

WALDEMAR 

PIERZCHAŁA S.C. 

ZAKŁAD PRACY 

CHRONIONEJ

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030171919755252016457Praktyka 

Stomatologiczna A. 

Denis

 1,5000Opakowania z metali150104030001230"MITROPOL" Krzysztof 

i Teresa Mitrofaniuk 

sp.j.

 20,3400Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 1,5000Metale żelazne160117

 2,4000Metale nieżelazne160118

 12,1950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160128205385272050954DELTA S.A.

 4 477,2400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,2200Żelazo i stal1704056727751089481816256Zakład Produkcyjny 

Śrub "Romex II"

 8,3900Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0004410005720000433SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

ŻUROMINIE
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 30,0000  30.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Zużyte opony160103

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0200Żelazo i stal170405

 0,7500Skratki190801

 0,6500Zawartość piaskowników190802

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050122765081130964058EDMARK AUTO Sp. J. 

Edward Markowski i 

Wspólnicy

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6706851637961007722APTEKA mgr farm. 

Grażyna Ściuba

 2,3500Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

0202016708281907961021604Zakład Produkcyjny 

"IRA" Andrzej 

Wiśniewski

 0,1000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304
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 0,3400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0960Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208012158921ELektromechanika 

Pojazdowa

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102008111615"KOMEKS" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WO-PRODUKCYJNE 

ZAKŁAD PRACY 

CHRONIONEJ SP. Z 

O.O.

 0,0122Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161416786611231173209Fundacja na rzecz 

zwierząt "Przytul Psa"

 236,0000Żelazo i stal170405DJ28.51.Z0151922905222646202ERA-BOX Sp. z o.o.

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103K71.34.Z1403974405222804049Gabi-Dent Stomatologi 

Rodzinna

 589,4150Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010108272525241006610SANTE A.KOWALSKI

 390,5280Opakowania z papieru i tektury150101

 140,1930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3940Opakowania z metali150104

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,6230Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,2100Aluminium170402
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 1,3400Żelazo i stal170405

 1,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051405617807581876400MARCIN DYMERSKI 

„PROFI"

 0,0830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9720Zużyte opony160103

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400806775691587630NIEWADA CLINIC 

Paweł Niewada

 0,0135Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104N85.12.Z6719664507962309170NZOZ PRZYCHODNIA 

"OBOZISKO"
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706228898121084170GABINET 

LARYNGOLOGICZNO-

ALERGOLOGICZNY 

LEK. KRZYSZTOF 

KWAŚNIK

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103273550950 000376342230054WARSZAWSKIE 

CENTRUM 

ALERGOLOGII 

"ALERGO-MED"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104642188221544079GABINET LEKARSKI 

lek. med. Halina Pajk i 

ska

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173305085261108578MED-CONCEPT

 0,0230Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110107118165221008155Autoryzowana Stacja 

Obsługi Peugeot 

Zygmunt Mrukiewicz

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0130Zużyte opony160103

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,1500Metale żelazne160117

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421288628222110408INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA KAMILA 

WRÓBEL

 0,1500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110132714825342013273ART EXPO D.Sikorski, 

M.Bielman-Sikorska 

Sp.J.

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,2000Baterie i akumulatory ołowiowe1606011417962257611528981OILS Knieć Szymon 

Mariusz

 0,0440Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201031302668175661346287ERGO-DOMET  

Sławomir Kucharski

 0,4100Aluminium170402

 1,0100Żelazo i stal170405

 0,0200Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,7120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DA15.51.Z0008084988210007544OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA w 

SIEDLCACH

 14,2320Opakowania z papieru i tektury150101
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 12,5590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,7700Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3910Zużyte opony160103

 0,0770Filtry olejowe160107

 0,4170Metale nieżelazne160118

 0,3760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1720Aluminium170402

 10,9400Żelazo i stal170405

 0,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016730153169481016828Auto szlif  Ireneusz 

Osowski

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1155Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122332845261771236GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DANUTA TRAWIŃSKA

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020052871478371345111Lecznica dla zwierzat 

lek.wet.R.Jaczewski

 0,0070Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DG24.42.Z0000439375250000481WARSZAWSKIE 

ZAKŁADY 

FARMACEUTYCZNE 

POLFA S.A.

 0,5780Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503

 8,9280Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504

 5,2910Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 0,0030Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 33,4020Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 0,3610Odpady ciekłe inne niż wymienione w 

07 05 80

070581

 0,5800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 81,2020Opakowania z papieru i tektury150101

 45,1780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4000Opakowania z drewna150103

 0,4140Opakowania wielomateriałowe150105

 38,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 19,6850Opakowania ze szkła150107
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 12,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5720Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3920Zużyte opony160103

 3,8000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,6830Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,3220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0380Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 1,7120Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0490Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 94,7800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 8,2100Żelazo i stal170405

 1,3540Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0690Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.10.A0067410165210123177TOYOTA MOTOR 

POLAND CO LTD. SP. 

Z O.O.

 0,1090Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,8370Zużyte opony160103

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,0250Płyny hamulcowe160113

 0,0110Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0120Inne baterie i akumulatory160605

 0,0120Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 4,1000Skratki1908011462364887743213406Gospodarka 

Komunalna :Stara 

biała" Sp. z o.o.

 58,7500Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101146002477Gąs-Med Sp. z o.o.

 0,0120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216011100782GEOPRYZMAT INŻ 

JERZY JANUSZ 

ZAWILIŃSKI

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091460728005222995718Apteka Katarzyna 

Romanowska Sp. z 

o.o.

 0,0226Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161421144235213548457PRO CENTRUM Sp.z 

o.o.

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141448292Gabinet Kosmetyczny 

Aneta Buczek

 0,6900Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001610257988"FOTO-VIDEO-STUDIO

" PRZYBYSZEWSCY
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 0,0800Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207G50.20.A6700850617961053478"Autokomplex" 

Bogusław Duda i Jerzy 

Zieliński

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2200Metale żelazne160117

 0,0600Metale nieżelazne160118

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0168Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304G50.50.Z6101882017740001454Polski Koncern 

Naftowy ORLEN S.A.

 13,9400Osady z dna zbiorników050103

 52,3400Zaolejone osady z konserwacji 

instalacji lub urządzeń

050106

 89,6800Inne smoły050108

 291,7200  291.72Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

050109

 365,8000  365.82Inne niewymienione odpady050199

 253,2560Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302

 5,3800Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 23,3600Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1400Roztwory utrwalaczy090104

 59,6600Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw 

płynnych

100104

 2,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 51,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 6,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,7700Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

130308

 268,3260Opakowania z papieru i tektury150101

 106,1460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 38,0000Opakowania z drewna150103

 11,6560Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 10,6120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 18,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5000Zużyte opony160103

 0,5080Tworzywa sztuczne160119

 1,6920Inne niewymienione elementy160122

 5,7000Inne niewymienione odpady160199

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 4,7230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 80,6766Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0012Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2400Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,2330Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,6680Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,3400Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 110,3000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 5 251,1030Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 80,7000Zużyte katalizatory zawierające metale 

przejściowe lub ich związki inne niż 

wymienione w 16 08 02

160803

 235,9000Zużyte katalizatory stosowane do 

katalitycznego krakingu w procesie 

fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 

07)

160804

 85,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,8000Tworzywa sztuczne170203

 2,6000Miedź, brąz, mosiądz170401

 140,1400Aluminium170402

 5 432,0400Żelazo i stal170405

 47,0000Mieszaniny metali170407

 75,0000Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 101,1550Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 76,7000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 2,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 1,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 31,2000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122925885291134480GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

B.M.STALONY-SMOLI

ŃSKA

 0,0360Opakowania z papieru i tektury1501010119446695211158491LEO 14 Sp. z o.o. S. 

k-a

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3360Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0080Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0140Papier i tektura191201

 167,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203800154874185262699104WABO SP. Z O.O.

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0048Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0051Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ27.43.Z6719453609481080944PPHU CYNLUT 

BOŻENA UKLEJA

 0,3500Zgary i żużle odlewnicze101003

 0,0030Opakowania z metali150104

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501011404323501231073169Gabinet "Suftmed- 

Laser" sc Ewa 

Pikor-Kozyra, dr Daniel 

Kozyra
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2660Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1260Aluminium1704020132942609521471882FHU "MAGNUM-STAL" 

Jacek i Katarzyna 

Bogusz

 5,5300Żelazo i stal170405

 54,7000Opakowania z papieru i tektury1501010174006865272359806Auchan E-Commerce 

Polska Sp. z o.o.

 8,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 41,1300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205550056204FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA KRZYSZTOF 

KRAWCZYK

 1,2600Metale żelazne160117

 1,7640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DH25.24.Z0021570201130032559NOVIPLAST NOWICKI 

SPÓŁKA JAWNA

 1,3360Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6410Opakowania z drewna150103

 0,2100Opakowania z metali150104

444



 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1425498079512294216PRZYCHODNIA 

LEKARSKA Julian 

Kolwas

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101DG24.51.Z0013363575340000906PRZEDSIĘBIORSTWO 

INNOWACYJNO-WDR

OŻENIOWE ZEKAR 

SP. Z O.O.

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,3400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011427325467010270911Centrum Usług 

Logistycznych 

"Lotnisko Warszawa - 

Babice"

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021400135345342093705Przychodnia 

Weterynaryjna "TROP"

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101146044263Firma 

Handlowo-Usługowa 

"SPEEDCAR" Piotr 

Kluska

 2,0000Inne niewymienione odpady120199

 0,3000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z metali150104
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 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0500Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 2,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 22,6550Baterie i akumulatory ołowiowe1606013300707986730006343TELZAS Sp. z o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136723314178121740869Gospodarstwo Rolne 

Tadeusz Żak

 0,1268Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164254195361671675NZOZ "SANITAS" SP. 

Z O.O

 0,0035Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205
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 0,0228Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116425895341212131Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0089Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161431355341768070Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"OMEGA"

 0,2000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.51.Z0115214085340208297GALWANIZATORSTW

O ADAM OSIŃSKI

 0,7240Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.13.A6708141529480006650BIAK - MAS Sp. J. 

Białek Bartosz i Białek 

Andrzej

 219,2000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081301952185661001861STADNINA  KONI 

,,KRASNE" Sp. z o.o.

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Zużyte opony160103

 0,0220Filtry olejowe160107
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 0,0500Zużyte urządzenia zawierające PCB 

albo nimi zanieczyszczone inne niż 

wymienione w 16 02 09

160210

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1,5000Żelazo i stal170405

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105551216555SNIADEX Grzegorz 

Śniadowski

 0,1800Opakowania z papieru i tektury1501011301893825671001549APTEKA Katarzyna 

Machnacka

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,9000Opakowania z papieru i tektury1501017103117568211002566HURTOWNIA RYB I 

MROŻONEK 

"MEDUZA"

 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9502Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181302281715660003148PHUW INTUR E. i K. 

Ostromeccy - 

Krzysztof Ostromecki

 0,1937Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181920434059581353956BIO-ENERGIA S.A.

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0010Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne

200127

 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100106397701250350316Romanowski-Auto-Ser

wis

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,0170Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021423959947010236110Przychodnia 

Weterynaryjna 

MEDICAVET

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103145831935Gabinet Estetyki Ciała 

REVIVA

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 47,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016728847317962520893HARTMET SP. Z O.O.

 0,4590Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0800Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,0850Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0480Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109509305271359827Gabinet 

Stomatologiczny  

DOROTA 

KASPERKIEWICZ-MA

RCINIAK

 0,0320Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181N85.20.Z0150051065361124861RYSZARD 

MICHAŁOWSKI

 0,0138Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095221673970Apteka Kowalczyk 

Teresa

 0,0212Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181017442331Gabinet Weterynaryjny 

"DOVET"

 0,0015Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0176Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0050Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170159005395342277210Centrum Doradztwa 

Rolniczego w 

Brwinowie

 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,2300Zużyte opony160103141669627Artur Kupracz Reifen

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036114082257742786465NZOZ "JOLLY-MED"

 0,0223Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116378048211459610NZOZ "RADMED"

 0,9600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.C7115593528260003436Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej w 

Garwolinie S.A.

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,7860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,1400Zużyte opony160103

 0,2560Filtry olejowe160107

 2,1360Żelazo i stal170405

 0,5000Papier i tektura200101

 0,0102Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113917625321036470Elżbieta Siewierska 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,1520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213710005730Urząd Skarbowy w 

Węgrowie

 0,7480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0545Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030128647835321390786Gabinet 

Stomatologiczny 

Aldona Lastowska

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031464219105342489662BIOVIRTUS 

RESEARCH SITE SP. 

Z O.O.
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 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131300660605681011012Edukacja Muzyczna 

Karwiński Marek

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130000172655210420047Towarzystwo 

Ubezpieczeń i 

Reasekuracji "WARTA" 

S.A.

 7,3550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,6600Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,6970Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 4,5000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.11.Z5512602377621860949IDEA MEBLE SP. Z 

O.O.

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550207666INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ALDONA 

JADWIGA SOBOLAK

 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 47,3100Opakowania z papieru i tektury150101DL32.30.B1403885535691781349Hit Electronics Poland 

Sp z o.o.

 47,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2193Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811427692658371637782MAXIVET Przychodnia 

Weterynaryjna EMILIA 

KAMELAK

 0,0719Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130008370058121794670PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA w 

JANIKOWIE

 0,0001Odpady zawierające rtęć0604040107811425271043426APTEKA MULTIVITA 

Maria Grabarczyk

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0268Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7100751038211038989PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

ALINA HARAŃ

 5,4000Metale żelazne160117670526217Zaklad 

Slusarsko-Mechaniczn

y

 0,0221Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5504670317591015639NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna VITA 

DENT
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 0,0448Kwas siarkowy i siarkawy060101DL32.10.Z0080512385210089061OMIG S.A.

 0,1196Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0400Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 1,1100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1380Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0265Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1160Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0200Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0100Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602
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 2,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,4300Żelazo i stal170405

 0,0641Mieszaniny metali170407

 0,0100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010105437155222217234GABINET 

WETERYNARYJNY 

lek. wet. Jarosław 

Wróblewski

 0,0155Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507077137611023152Indywidualna Praktyka 

Lekarska Ewa 

Bartkowicz

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0940Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801117104376418211641473CARSED 

J.Chełstowski, 

K.Lipiński, 

T.Rybałtowski Spółka 

Jawna

 0,0150Inne niewymienione odpady080299

 0,0200Odpady spawalnicze120113

 1,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0240Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,4050Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 2,8660Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8840Zużyte opony160103

 2,3670Filtry olejowe160107

 0,0250Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,4200Płyny hamulcowe160113

 0,4730Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1610Metale żelazne160117

 1,6680Tworzywa sztuczne160119

 2,1520Szkło160120

 1,3950Inne niewymienione elementy160122

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814
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 0,0078Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032003247889662019026Grupowa Praktyka 

Lekarska A.M. CITY 

DENTAL Spólka 

cywilna Maciej 

Zy¶kowski, Joanna 

Zy¶kowska

 0,0066Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459114278231443233Gabinet Kosmetyczny 

Rafał Teleńczuk

 1,4800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221455547507761696651KAMOL SP Z O O

 1,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103060538595 000295641332974Anna Dąbrowska NZOZ 

LUXDENTAL

 0,0170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140153254505252256339ITCI Sp. z o.o.

 0,0588Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015427899FELIX USŁUGI 

WETERYNARYJNE
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0178Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103610233628 000207741221844"Twój Dentysta" 

Gabinet 

stomatologiczny 

Izabela Salata 

-Jankowska

 0,0009Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010671904Ośrodek Zdrowia 

OPTIMUM Monika 

Walczak

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709022587961705403PRYWATNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA

 0,3500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180101539901250000208WOJSKOWY 

INSTYTUT 

TECHNICZNY 

UZBROJENIA

 0,6000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101K72.60.Z6114001467742974735WEKTRA SP. Z O.O.

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,6500Zużyte opony160103I60.24.B0129037671250210101P.P.H.U. BUDAMREK 

Tomasz Rek

 0,0086Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080103528955340014802Zielen-Service 

Wojciech Łęcki

 0,3630Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110112529481180090458STACJA NAPRAW 

POWYPADKOWYCH

 0,2450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0390Filtry olejowe160107

 0,7100Tworzywa sztuczne160119

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z0103344955341625330Gabinet weterynaryjny 

"WETA" Piotr 

Chełmiński

460



 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020172211331130406818VETCARDIA 

Specjalistyczna 

Przychodnia 

Weterynaryjna

 0,0229Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811466680708262070690GABINET 

WETERYNARYJNY 

FILEMON

 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1300694425681109283SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0327Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162642355213081798Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Poradnia Medycyny 

Rodzinnej

 0,0690Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810051041648121392612Przychodnia 

Weterynaryjna Mariusz 

Rogólski
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 0,0802Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0076Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097102515578231003184PUNKT APTECZNY 

tech. far. Andrzej 

Twardowski

 0,0190Papier i tektura191201

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180022050601130035351TAWO ET RUCIŃSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0192Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,8000Opakowania z papieru i tektury1501011420508587010208556Media Markt Polska 

Sp. z o.o. Płock 

Sp.komand.

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0300  0.10Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 2,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201017103557138241003458WYKROFORM Sp.  z 

o.o.

 0,2280Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0500Inne niewymienione odpady120199
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202011334020SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

GRZEGORZ DYMACZ

 0,3108Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2160Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DK29.24.B6729873078121033209Serwis Techniczny - 

Kobylas Jarosław

 0,0133Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0018Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0033Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,9600Żelazo i stal170405

 0,0090Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011404367669481600622Jerzy Studziński 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0090Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130109354215291003950APTEKA D. 

PŁOŃSKA-CIOSEK, 

J.M. DYGAS

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.12.Z6719657009482115685Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Spółka Lekarska 

"ZAMŁYNIE" Sp.z o.o

 0,1030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,8700Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780A01.42.Z1304618495691672502Fermy Koźlakiewicz 

Sp.j. Zakład Wybijania 

Jaj i Pasteryzacji Masy 

Jajowej WIŚNIEWO

 14,2040Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 94,8850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0132413111230001446Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Lecznica 

Specjalistyczna "Św. 

Łukasza"

 0,0183Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0130158405211632159GABINET STOM. 

DANUTA 

GRABOWSKA - 

CIEŚLAK

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DK29.23.Z6727443617971798990JUWENT 

CHŁODNICTWO Sp. z 

o.o.

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 9,4700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,8770Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,3200Żelazo i stal170405
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 0,0273Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103220597741825884Indywidualna Praktyka 

Lekarska Elżbieta 

Krzysztoforska

 1 231,3000Odpadowa tkanka zwierzęca020202142615384"GETMOR" SP. Z O.O.  

SP. K.

 96.60Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 423,9200Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,2150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012766046Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Barbara 

Krukowska-Nikitiuk

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030504585279660904244Prestige Dental 

Urszula 

Godlewska-Tomaszew

ska

 359,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701012729128206341152441ZAKŁAD 

INŻYNIERYJNY 

PIONIER G&G

 0,9000Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,0000Aluminium170402

 261,4000Żelazo i stal170405
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 0,0919Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030148383479461400966Stomatologia Beata 

Wolińska Stańko

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101K70.20.Z0014039355680000383DANTEX Sp. z o.o. 

ul.Nowolipie 18

 0,2600Roztwory utrwalaczy090104

 0,5520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0185Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037503569638381056325Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Malina Zając

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,6400Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104220857345TPT Technologia 

Spółka z o.o.

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5703329827651463070Usługi 

Stomatologiczne
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5503109807591022415Indyw Secjal. Prak. 

Lek. Stanisław 

Wiśniewski

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401234877582019307INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

Czaplińska Wioletta

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086109916207761085539FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "ROBEX" 

ROBERT MATUSIAK

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3000Żelazo i stal170405

 6,3480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105507455187581939804PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE PABICH 

SP. Z O.O.

 0,2150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,6350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 31,3600Żelazo i stal170405

 2,1280Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010008099541230004812ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRDUKCYJNA 

ZŁOTOKŁOS

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 9,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 10,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania z drewna150103

 0,0037Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0156Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414056155222884025Adam Klepacki i 

Partner Spółka Lekarzy 

Stomatologów

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097501103408381566345APTEKA "VIOLA"

 2,5630Zgary i żużle odlewnicze1010030111301005291003298JURPOL Odlewnictwo 

Metali Michał Woźniak

 0,0000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010153179815241658850"BROPOSZ" B.J. 

Beata Jakubowska
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 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0156Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116732135221060575KILCO Gabinet 

Lekarski Lidia 

Sztand-Cieślikowska

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z1416787441251401524AKADEMIA URODY 

Katarzyna Lisawa

 0,0842Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036100263267741228467MA-DENT Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Wolniak

 0,1650Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803120164381905222344234FABRYKA REKLAMY 

Paweł Grot

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0124381645241897922SUPERDENT - 

STOMATOLOGIA s.c. 

B. Grabowska, A. 

Lasecka
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0101097981230062991Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Szczepańska

 0,0886Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4507283749661521692NZOZ KAREDENT s.c.

 0,0067Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0011Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411640921130827661PRYWATNA 

LECZNICA 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA DR H. i J. 

RUDŹKO

 0,0370Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180155030571181273304MERIL Justyna 

Zdanowska

 2,5950Opakowania z papieru i tektury1501011405379939512181788"Platan Parki I" 

LEASING Sp. z o.o.

 1,5180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 39,1210Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,7960Papier i tektura191201

 9,0200Skratki190801O90.02.Z0012564057590002818Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Broku

 109,4400Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 5,8173Odpady tworzyw sztucznych0702130162759901251076610KARTPOL GROUP 

SP. Z O.O.

 5,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6570Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 8,6340Opakowania z papieru i tektury150101

 13,8050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,6300Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.82.Z5502077037590000156P.P.H.U. EMMA 

JANUSZ KUCZYŃSKI

 0,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0199Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6800Opakowania z drewna150103

 0,0049Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2 166,7200Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A5503295477580003207ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB 

JÓZEF BAŁDYGA

 491,2600  55.04Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 540,1000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 2,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 148,6400Opakowania z papieru i tektury150101
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 44,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,7600Opakowania z metali150104

 0,0155Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,5400Zużyte opony160103

 0,5400Filtry olejowe160107

 0,2020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0059Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,7800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0168Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 90,3100Żelazo i stal170405

 0,1800Zgary i żużle odlewnicze101003010054577"WAKO"  Odlewnia 

Metali

 0,0200Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 4,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318010545216KUMED Krzysztof Kuć

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 11,5840Wody popłuczne i ługi macierzyste070501DG24.41.Z0151810331181642061CELON PHARMA SP. 

Z O.O.

 3,1130Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503

 2,2010Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504

 8,2750Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 0,9430Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 0,1180Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 0,0425Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,9280Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 1,0290Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,6300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056707798009480002675Przedsiebiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"Epako" Paweł 

Kotlimowski

 0,0050Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0301Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 0,0075Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0560Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0039Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 011703026102987059710271931P.P.H.U. EXPORT 

-IMPORT Cezary 

Ostrowski

 0,0001Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z1401460707981284028DENS-MED 

Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,0690Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821302944235691601761Ferma Drobiu D.A. 

Kobylińscy

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5450Odpadowa tkanka zwierzęca020202130854276Przedsiębiorstwo 

Handlowe "MAXIM" Sp 

z o.o.

 3,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,1191Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181N85.20.Z0158164541132080829Przychodnia 

Weterynaryjna Górce 

Edyta Zielińska

 0,0088Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0159Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091423661137151742424Apteka 

W.Jabłońska-Mroziewi

cz

 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080102913721230017861CZĘŚCI I AKCESORIA 

SAMOCHODOWE 

ROMAN KŁOS

 0,6100Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 10,0500Opakowania z papieru i tektury150101013051183Cargo-Partner spedycja 

Sp. z o.o.

 3,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400598261130128182Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 38,7800Opakowania z papieru i tektury150101146353231"AP Market" Sp. z o.o.

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 14,5800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602163568938416762281029IPSEN LOGISTICS 

Sp.z o.o.

 0,0630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.12.Z0162093901181495039Centrum Medyczne 

Mavit Sp. z o.o.

 5,4060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0230Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111676809511120164Prywatna Praktyka 

Lekarska Małgorzata 

Berndt

 0,2650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.A0050911487960003739PT-H"JANTRANS" Jan 

Nowak

 0,0520Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1320Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0090Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

1602151468299989481769901FHU BEATA BILSKA
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 46,8600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070213206078992699414ENERGOMONTAŻ 

ZACHÓD WROCŁAW

 0,8600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2930Opakowania z papieru i tektury150101710287408TRANSIMPEX s.j. M. 

Kondracka-C. 

Kondracki

 0,0770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9400Żelazo i stal170405011949017Konsmetal Alians Sp. 

z o.o.

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z2602212906562276905APTEKA PLUS

 0,2580Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020002889695260251598SAMODZIELNY 

PUBLICZNY 

DZIECIĘCY SZPITAL 

KLINICZNY W 

WARSZAWIE

 80,4930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 47,6320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4539Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,6151Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0618Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,8990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146100314977742502290CENTRUM EDUKACJI 

Sp. z o.o.
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 0,0500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0885Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463384215311688811AS & AS DENTAL 

CLINIC S C

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 73,2630Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051426461435321877086"PLAST-FOL" 

Grzegorz Dadas

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108098705291014273Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Łyko

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Odpady z produkcji pasz roślinnych020381130000657FERM-PASZ S.J. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI PASZ 

J.RUSIN, R.RUSIN

 0,5500Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 4,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 13 228,5200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101008029026PŚ-VI.7013.38.59.2014

.BP
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 332,8400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 13,8400Żelazo i stal170405

 27 617,8400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031444270087961784779MAR – MED Marcin 

Kowalczyk

 9,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105015739156"MODERN" Sp. z o.o.

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0042Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035506661447621061987NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"ZDROWIE" LEK. 

MED. MACIEJ ŁASICA

 0,0062Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1408372585252389069APT-AGORA Sp. z 

o.o.

 1,2600Zmieszane odpady opakowaniowe1501060117714301250052240NOVA Technologie 

obiektowe Sp.J.
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 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460526247972050331TOMED R. KSIĄŻEK- 

TOMASZEWSKA, R. 

TOMASZEWSKI S.P.J.

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102N85.11.Z0003046167582010430SAMODZIELNY 

ZESPÓŁ 

PUBLICZNYCH 

ZAKŁADÓW OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,0370Opakowania ze szkła150107

 0,5310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,6580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9660Żelazo i stal170405

 0,9210Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

481



 121,6060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9910Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,0070Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0002Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5840Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 4,0600Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 21,1200Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,1370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146027750PROFI-DENTAL S.C. 

Małgorzata 

Roszkowska, Janina 

Młot

 0,2700Baterie i akumulatory ołowiowe160601551200554Firma 

Handlowo-Usługowo-Pr

odukcyjna "BOMA" 

Bogdan Jasionek

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180156542535213276457Balckle-Durr Polska 

Sp. z o.o.

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Papier i tektura200101
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 3,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080103171721250006062JAN SOBAŃSKI AUTO 

SYSTEM PUH

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,1500Metale żelazne160117

 0,0450Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0440Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214K74.40.Z0163443885262455750METRO AG 

Przedstawicielstwo w 

Polsce

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8720Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109DH25.21.Z5503291457620003048HORIZONT ROLOS 

SP. Z O.O.

 0,7330Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,8400Tworzywa sztuczne160119

 24,9400Żelazo i stal170405

 1,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050155347381230506117AUTO WRONA 

SERWICE PIOTR JAN 

WRONIEWICZ
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,2150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131401506331181788600SHIM-POL A. M. 

BORZYMOWSKI S.C.

 0,0333Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DM35.12.Z0127501575251918465Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne-C

entrum Sp. Z.O.O.

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 30,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5520Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,2400Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,0600Żelazo i stal170405

 0,2800Mieszaniny metali170407

 38,3730Odpadowy siarczan żelazawy100281DJ28.75.B0156350661231010246BIZON METAL 

KOMIEROWSKI Sp.j.

 259,0740Kwasy trawiące110105

 3,0330  3.03Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 3,6800Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198
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 72,3060Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 15,6410Zużyte woski i tłuszcze120112

 0,1120Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 7,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Filtry olejowe160107

 6,0000Tworzywa sztuczne170203DH25.23.Z0126457107591310700Mazowiecka Fabryka 

Okien Eurodach Sp. z 

o.o.

 1,2100Odpadowa tkanka zwierzęca 

wykazująca właściwości 

niebezpieczne

020280G51.55.Z5311744477491515495BRENNTAG POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0110Kwas siarkowy i siarkawy060101

 4,1780Kwas chlorowodorowy060102

 0,0950Wodorotlenek amonowy060203

 0,8100Wodorotlenek sodowy i potasowy060204

 0,7090Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 0,0250Tlenki metali inne niż wymienione w 06 

03 15

060316

 0,0250Odpady zawierające niebezpieczne 

siarczki

060602

 2,4620Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)060704

 0,0130Inne niewymienione odpady060899

 2,0540Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 1,0470Inne niewymienione odpady070199

 0,0450Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215

 5,9400Inne niewymienione odpady070799

 0,0250Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410
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 0,1000Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 0,1500Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,0250Inne niewymienione odpady110199

 0,0360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 48,0000Opakowania z drewna150103

 52,2740Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3840Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0270Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 4,6310Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 3,9810Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 60,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701072721530759540005224POLBET S.A.

 4,7080Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120123128715341396800BOTTCHER POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,3100Żelazo i stal170405

 8,0000Opakowania z papieru i tektury1501013402946795591965742Schumacher 

Packaging Services 

Sp. z o.o.

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103014871557"ON CLINIC" Sp. z o.o.
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 33,9199Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.11.Z0118276569520007094WYTWÓRNIA 

GARMAŻERYJNO-WĘ

DLINIARSKA EDMUND 

POWIERŻA

 0,4900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012982548Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Zdzisława Ciesielska

 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030522241999661398837ProDENTA Prywatna 

Praktyka 

Stomatologiczna

 7,0760Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040149837605252109377JAGER - GERARD 

JASTRZĘBSKI

 2,4900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,0730Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040122796595251555703CROMA POLSKA Sp. 

z o.o

 0,0385Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,4280Wodne ciecze myjące120301

 1,0174Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5690Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2240Opakowania z drewna150103

 0,0890Opakowania z metali150104

 0,1777Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0950Opakowania ze szkła150107

 0,1680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2020Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0930Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,1690Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 6,9370Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,8210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 8,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140163149155221743280ERPATECH PRAGA 

BEATA

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5500847617611318083Grupowa Praktyka 

Lekarska "Medicus" 

s.c. Sławomira 

Ejsmund, Konstanty 

Ejsmund

 0,0105Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508K70.11.Z1409741795252404515UNIQA REAL ESTATE 

POLSKA SP. Z O.O.

 8,0100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163017985262435090CENTRUM CHIRURGII 

PLASTYCZNEJ S.S. 

MARIA 

SOWA-MOLSKA, 

MAREK

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180932171585591899399Vistula Rail Operator 

Sp. z o.o.

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

489



 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,8200Skratki190801O90.01.Z7104904408211313906ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

MORDACH

 1,2000Zawartość piaskowników190802

 18,1000  13.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0903Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0155691745342239505NZOZ DENTMED 

Edyta i Jacek Jędra

 0,0357Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0650Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605061412110875342375579GMINNE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE 

EKO-RASZYN

 58,6600Skratki190801

 45,9500Zawartość piaskowników190802

 0,4000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003010120401105270205111"KORSA" Sp. z o.o. w 

upadłości układowej

 0,0006Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318015148500N.T.S.FORM Tadeusz 

Sychowiec
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0710Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3200Żelazo i stal170405

 0,0300Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.21.A0106051555220021805PBM POŁUDNIE S.A.

 0,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,2250Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0720Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 88,7900Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 47,5500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 14,7900Żelazo i stal170405
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 13,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 25,4570Papier i tektura1912010104434975240103653GRAFDRUKPOL 

POLIGRAFIA Sp.j.

 0,0335Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025212828657PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

DAGMARA 

MARCZYŃSKA

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych1501026100130747750003118Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Ogólnego 

"VESTER" 

Handzelewicz Spólka 

Jawna

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 84,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,5000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 45,0000Odpadowa papa170380

 346,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0037Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115795955341075728GABINET LEKARSKI 

Anna 

Salinska-Flassilier
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 47,3230Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G51.32.Z0115399405220014662JANEX SŁAWOMIR I 

ELŻBIETA WIESIAK 

SP.J.

 0,0026Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010116298215271045715LIGA-DENT s.c.

 0,0018Roztwory utrwalaczy090104

 0,0307Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 43,1400Odpadowa tkanka zwierzęca020102010727875RZEŹNIA Ewa Otulak

 1,7620Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010010648585261647453 Ministerstwo 

Środowiska

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130125112115261211201SAP-PROPERTY Sp. 

z o.o.

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036114094509710555605Indywidualna Praktyka 

Lekarska Agata 

Paźgier-Pleczyńska

 2,8820Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801024720538067251161017Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Centrum Diagnostyki 

Laboratoryjnej
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 4,5410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,9000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011420131201231194950MAZOWIECKIE 

CENTRUM 

REHABILITACJI 

STOCER SP Z O O

 0,9000Roztwory utrwalaczy090104

 3,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3210Opakowania ze szkła150107

 0,1200Zużyte opony160103

 0,4800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6100Mieszaniny metali170407

 0,1710Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 23,8830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,4600Papier i tektura191201

 0,9430Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008DJ27.41.Z0104266075270012300WALCOWNIA METALI 

S.C. C.GRAD, T. 

KOŁODZIEJSKI

 0,0210Kwasy trawiące110105

 0,0930Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Tworzywa sztuczne170203

 0,4300Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132254601130665247Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Hanna Zwierzchowska

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116790269521095522Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Frelek

 1,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080100558615311025832AUTO NAPRAWA 

SPRZEDAŻ CZĘSCI 

Janusz Wiechowicz
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 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0620Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0000Zużyte opony160103

 0,1320Filtry olejowe160107

 0,0320Inne niewymienione elementy160122

 0,0960Opakowania z papieru i tektury1501019301232118940007309SLEEVER 

INTERNATIONAL SP. 

Z O.O.

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0993Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701987538121013945Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej " 

MODENT"

 0,0204Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0241Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5502039707581026647Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Jadwiga Alina 

Zawadzka
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6709163109481692587Gabinet 

Stomatologiczny 

MANADENT

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172228366351150372KB MEDICA 

KATARZYNA 

BUKOL-KRAWCZYK

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021417623381132022950MARVET Katarzyna 

Marciniak

 2,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DK29.24.A6709213107991444611TOMAR Jarząbek 

Tomasz & Jarząbek 

Beata

 5,1850Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,6600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226705435989482420810P P H U AGA 

JADWIGA I LESZEK 

CELI S C

 0,7700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2140Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,5000Żelazo i stal170405711576474Usługi Tartaczne i 

Roboty 

Ogólnobudowlane 

Sylwester Żochowski

 143,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z1407952418121853852Zakłady Silikatowe 

Żytkowice S.A.

 55,5000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0100Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,5300Żelazo i stal170405

 7,4000Odpady tworzyw sztucznych0702130127333319521501689PC PRINT SP.J.

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 14,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402413767961675429Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

ESSAMED Elżbieta 

Stachura

 0,7270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034305669067121017670MEDICAL HAIR 

POLAND

 0,3380Opakowania z tworzyw sztucznych150102DH25.22.Z0102466098220006523LEMPOL LESZEK 

MISIAK
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031425631388212506866NZOZ "ŹRÓDEŁKO" 

Pielęgniarska Opieka 

Długoterminowa

 0,0243Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123874619511115714Gabinet 

Stomatologiczny 

Ireneusz Machnikowski

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,0600Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0002901565321662948Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny im. 

prof. Adama Grucy

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0140Inne baterie i akumulatory160605

 21,1200Mieszaniny metali170407

 2,7500Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 37,7360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1135Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420123901182009242Lekarze i Dentyści 

Barański Skrzycki i 

Partner Spółka 

Partnerska

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0450Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011413624037010150503Sanus-Biorenix s.c. 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0040Roztwory utrwalaczy090104

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032002532038442180776Lekarz Dentysta 

Mirosław Wąs 

Stomatologia Solec
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 0,0275Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500370817581454975Poradnia 

Specjalistyczna Beata 

Agnieszka 

Parzychowska

 0,0030Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z015870235Gabinet 

Stomatologiczny 

MADENT

 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317O90.02.Z1308553825691687544PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

AMBA Sp. z o.o.

 37,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 10,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

501



 1 166,7000Odpady palne inne niż wymienione w 

19 02 08 lub 19 02 09

190210

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031431837511181992513SKIN INSTITUTE 

OKTAWIA 

KURKOWSKA

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164100561130376201Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Anna Świątek

 6,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G51.22.Z0109683435261034012SUPERHOBBY DOM I 

OGRÓD

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 162,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 23,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 202,0000Opakowania z drewna150103

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5550Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 139,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,1430Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0150Odpady tworzyw sztucznych0702136709251607961810732Polsat Cyfrowy S.A.

 0,8270Inne niewymienione odpady070799

 0,0800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 398,9560Opakowania z papieru i tektury150101

 44,9270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0125Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3973Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2310Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,6090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 429,7620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 138,4410Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3300Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 2,0530Inne baterie i akumulatory160605

 1,4780Cyna170406

 0,0898Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 3,2060Odpady wielkogabarytowe200307

 0,1370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415910907991947915NZOZ ZDROWIE

 0,0530Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101130050425PIEKARNIA HANDEL I 

USŁUGI KATARZYNA 

ZALEWSKA

 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030012527321180430871Dom Pomocy 

Społecznej

 0,1924Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1300251085661157617Przychodnia Lekarska 

VITA-MED

 0,0016Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0003Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027101801948231146647Gabinet Weterynaryjny 

Lek-wet Bujalski 

Wojciech

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110137167741717203INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA PIOTR 

DEJEWSKI

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.24.C5511987397590005515"DOM-BUD" Dariusz 

Chlubicki

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Żelazo i stal170405

 24,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0000Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601
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 0,0000  0.00Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 6,4600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051410065657621937735ZAKŁAD 

REMONTOWO - 

BUDOWLANY 

"KLINKIER - BUD" 

MICHALIK 

KRZYSZTOF

 0,0900Opakowania z papieru i tektury1501016727584007962473828ATP Sp. z o.o.

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2790Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057100486498211002193P.H.U. "Stok-Pol" 

Waldemar Jaszczur

 1,0000Zużyte opony160103

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,0182Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131431616721182072140Gabinet 

Stomatologiczny 

Tomasz Seroka, 

Karolina Seroka 

Seroka s.c.

 0,0874Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0795Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422900319512187868Usługi 

Stomatologiczne Anna 

Chmielewska
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 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104104298261231470Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena Majewska

 0,0100Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406031417395461181991235FERNIKO Sp. z o.o.

 3,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6850Opakowania z drewna150103

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 25,7700Papier i tektura191201

 15,1050Metale żelazne191202

 2,2400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507067257611134236Indyw. Praktyka 

Lekarska  Joanna 

Olszewska

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102146590741mXplus Milena 

Szerszeniewska

 0,4100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140161747561132258115Mazowieckie Biuro 

Planowania 

Regionalnego w 

Warszawie

 0,1946Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140064720361180018998VENTURE 

INDUSTRIES SP.Z 

O.O.

 64,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305086396683937792088473HSG Zander Polska 

Sp. z o.o.

 4,3030Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,4810Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4920Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,2640Papier i tektura191201

 0,0552Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035506660847581862119Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Rodzina" s.c. 

Czesława 

Deptuła-Karpińska i 

S-ka

 0,6210Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1410359341070011021IREF- Crown Square 

Warsaw ProCo Sp. z 

o.o.

 0,3350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,1420Opakowania ze szkła150107

 0,1220Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,9830Papier i tektura191201

 31,7950Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730123297962457864Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika Guza-Latała

 0,0200Inne niewymienione odpady050199DJ28.12.Z6903334838171004109KOMANDOR S.A.

 36,0100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 10,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0484Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4120Aluminium170402

 0,0110Opakowania z papieru i tektury1501011422889045272623539"TYRES" J.J. K. 

Biernaccy s.c.

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091425742029512321752PATIS SP Z O O

 0,0127Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1401057105422768507GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Katarzyna Budna
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105414555271040698GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Andrzej 

Aleksandrowicz

 180,6100Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081304126805671039718MANUAL SERVICE 

Artur Lewandowski

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186308222087791580574TELL S.A.

 0,0560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031462832465342487812L'ORDENT s.c. 

Karolina Tomera, 

Marcin Siemiątkowski

 0,0635Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6113176986191500164Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. stom. 

Grzegorz Frąckowiak

 0,0250Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110160813971251018446ANNA HUMIŃSKA 

"HUMCAR

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0690Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0380Zużyte opony160103

 0,4860Metale żelazne160117

 0,3610Tworzywa sztuczne160119

 0,0990Szkło160120

 0,0500Inne niewymienione elementy160122

 0,0070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0440Aluminium170402

 1,1600Żelazo i stal170405

 0,3790Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181011866805Gabinet weterynaryjny  

"Nasz Weterynarz"

 0,0170Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,0250Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317DI26.61.Z0301802954960007440SUPERBET SP.J. 

ZAWADZKI I 

WSPÓLNICY

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0800Opakowania z drewna150103

 9,1400Żelazo i stal170405
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 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057125414148231405020"TOMAS" USŁUGI 

REMONTOWO 

BUDOWLANE 

TOMASZ PUCHALSKI

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160951525262380182Centrum Medyczne 

LEK Sp. z o.o.

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100104752091130051249FALDRUK s.c. T. 

Piekarski, J. Cygan

 0,1130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,1700Tworzywa sztuczne170203

 0,3300Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070703K74.40.Z610222837USŁUGI 

REKLAMOWE 

WYKONYWANIE 

SZYLDÓW I REKLAM 

Jarosław Murawski

 77,6600Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0118164701130503295Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0240Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811309603925661868790GABINET 

WETERYNARYJNY 

DINGO

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458429109511667572Praktyka Lekarska 

Anna Jędrzejowska

 0,0250Papier i tektura200101
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402164501230343460DENT - Nowa 

stomatologia 

Katarzyna Rucińska - 

Szysz

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025500295107571058597Gordon Rybacki Lek 

Weterynarii

 0,4990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103017185354SP Gminny ZOZ w 

Nadarzynie

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318141142021Zipp Skutery Sp.z o.o.

 0,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Opakowania z metali150104

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Zużyte opony160103

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2540Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041404892837962723627Prywatne Centrum 

Stomatologiczne Beata 

Rejmer-Jankowska, 

Arkadiusz Jankowski 

s.c.
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034714347947292027155Maciej Rafał Czerniuk 

chirurg stomatolog

 1,0000Odpadowa masa roślinna0201031423217839482201373Bukieciarnia Cezary 

Chrząszcz

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122379391180743682Centrum Alergologii 

IRMED

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111100482510 000339471951159Vicolor K. Madej Sp. 

Jana Jawna

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116100036737740010921POLKAR PŁOCK 

Bohdan Lewandowski

 0,2700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 1,8200Metale żelazne160117

 0,3350Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1755Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031304499725681474060NZOZ "ESKULAP" s.c.

 0,0105Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026702305288121683723Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w 

Kozienicach

 0,5632Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035506654007571283029PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"WADENT" S.C. T. 

WANIELISTA, B. 

WANIELISTA

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020112884789521023184Gabinet Weterynaryjny 

Krystyna Szymańska

 0,6200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115720385260030880Całodobowe Centrum 

Stomatologii (NZOZ 

CCS)

 0,2500Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7125688804960190303NZOZ Lekarze 

Rodzinni "ESKULAP" 

Sp.  z o.o.

 0,0486Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400922787971597688Gabinet 

stomatologiczny 

Monika Tkaczyk

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0495Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411591806572315682PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATLOGICZNA 

ARTDENT
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 0,0125Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0432Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706231108121179634Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek 

stomat Danuta Depo

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,3200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.75.B6729856279482330521METAL-PROFIL SP. Z 

O.O.

 23,3580Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,1810Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8411Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0018Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0083Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117438821250426717GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA GODULA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 87,4000Odpady tworzyw sztucznych070213670851064ZTS UNIPLAST S.J.

 0,0480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 19,4400Opakowania z papieru i tektury150101
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 49,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Opakowania z drewna150103

 34,1800Żelazo i stal170405

 0,2940Opakowania z tworzyw sztucznych150102N85.12.Z0002980705261744274Samodzielny 

Wojewódzki Zespół 

Publicznych Zakładów 

Psychiatrycznej Opieki 

Zdrowotnej W 

Warszawie

 0,3050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,6660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0330Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K72.21.Z2769307719542357358ATENDE S.A.

 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Baterie zawierające rtęć160603

 3,4160Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201210120327005270203106GEOINVIREX - APRT 

Sp.  z o.o.

 0,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali150104
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 0,0920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0960Zużyte opony160103

 0,1980Metale żelazne160117

 0,0390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,3510Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2650Tworzywa sztuczne170203

 0,2200Żelazo i stal170405

 9,7930Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0238Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109628085241406574Gabinet Dentystyczny 

lek. dent. Izabela 

Kozłowska

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1170Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208017301607 00257PKP Energetyka S.A. 

Oddz w Warszawie- 

Usługi

 1,3800Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1680Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0730Filtry olejowe160107

 0,1250Metale żelazne160117

 1,2090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0700Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0320Inne baterie i akumulatory160605

 0,0580Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0120Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,1540Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026707617408111006458UNIVET Przychodnia 

Weterynaryjna Lek. 

Wet. Arkadiusz Skórka

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180125981691250202952R.S. SERWIS 

NIECZYSTOŚCI 

ROBERT 

SZCZEPANIAK

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Zużyte opony160103

 3,8000Żelazo i stal170405

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103948535261314266Poradnia Zdrowia 

MEDA Anna 

Zieleniewska

 191 201,0000Opakowania z drewna1501031429220341182065453Zakład Poligraficzny 

TONOBIS Sp.z o.o.

 11,3000Papier i tektura191201

 3,5000Zużyte opony1601031414553171180879507AMS Systemy 

Zabezpieczeń 

Agnieszka Smolińska

 2,9800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706054511484147231449933Sławomir Truchel 

"Komplexdach" Zaklad 

Usługowo-Handlowy

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037501393845291562052NZOZ Pielęgniarstwa i 

Położnictwa 

Środowiskowego 

Ambulatoryjnego 

"NADZIEJA"
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 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0390Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090163144301251093235MKJ JAKÓBISIAK 

SPÓŁA JAWNA

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DK29.12.Z5503296887610002113WIMEST SP. J. 

SZEWCZAK, 

TARCZYŃSKI

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2320Opakowania z drewna150103

 0,0730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0740Zużyte opony160103

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036113982317741657524Przychodnia 

Weterynaryjna Hubert 

Abramowski

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081400515815241719818Tomi Auto Tomasz 

Wilbik

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,2400Metale żelazne160117

 0,0350Inne niewymienione elementy160122

 0,1600Opakowania z papieru i tektury1501010144470269511597883Jacek Grabowski 

Usługi 

Kamieniarsko-Budowla

ne

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0610Opakowania z drewna150103

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 66,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0328Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198DJ28.40.Z0122178425271395757POLAM-WARSZAWA 

S.A.

 0,5000Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,0500Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,0420Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046709277109481537728Gabinet Ortodontyczny 

Magdalena Wiosna

 0,0186Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500047407571008659Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Położnictwo i 

Ginekologia Barbara 

Dulny

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 144,9410Zmieszane odpady opakowaniowe1501061407717375272527362Atlas Estates 

(Millennium) Sp. z o.o.

 18,3710Papier i tektura191201
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 0,0337Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020131070675341480452LECZNICA I SKLEP 

DLA ZWIERZĄT Lek. 

wet. Dorota 

Ołtarzewska

 31,7210Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080160479115251034269PALECZNY Robert 

Paleczny

 1,6130Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,1490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,8790Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,7550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10,0800Zużyte opony160103

 8,9180Filtry olejowe160107

 0,6110Płyny hamulcowe160113

 1,6540Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 46,3900Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 10,9160Tworzywa sztuczne160119

 7,2730Szkło160120
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 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,9000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0320Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 16 094,5500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 227,2080Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,4710Drewno170201

 0,0470Tworzywa sztuczne170203

 34,3930Żelazo i stal170405

 251,0830Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0152Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015268159DUODENT S.C. 

Stanisław I Arkadiusz 

Żmuda

 0,2500Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021406912925242585567CD Słodczyk Sp. z 

o.o.

 0,9440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 11,6000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103738745261399831GABINET 

KOSMETYCZNY 

"MINI"

 0,0595Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021416461877611412072Gabinet Weterynaryjny 

Jędrzej Wąsowski

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110142893137Wasbruknowa Sp. z 

o.o.

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0140Olej opałowy i olej napędowy1307010173016075262542704PKP ENERGETYKA 

SP. Z O.O.

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,2440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2120Zużyte opony160103
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 0,6840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0580Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 29,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,7200Żelazo i stal170405

 0,1545Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141419787425361870357PROGRAM JUVENTA 

SP. Z O.O.

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0346Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035512104818911194266Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Janusz Jurczyk

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0032Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130013960695360003173AIR-POL SP. Z O.O.

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101142224241P.P.H.U. KAROL 

MORTYKA

 0,8000Brzeczka garbująca zawierająca chrom040104
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 0,5000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0308Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026708157088121322592GABINET 

WETERYNARYJNY 

GACA LESZEK

 0,0001Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0128Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500123077591013681Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekrska Ewa 

Lipska-Kazimierska

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214017341475VALMED Grzegorz 

aderek, Wojciech 

Muszyński

 0,1140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140160892521131931372P.P.H. WESCO Ewa 

Siwińska

 0,1800Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 1,7000Żelazo i stal170405
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100112138205271335784W&T DENT 

Laboratorium Protetyki 

Stomatologicznej 

Tomasz Nowak

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130162184361180565708GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

VITAL Monika 

Zabadeusz

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016377442Specjalistyczny 

Ośrodek Medycyny 

Wieku Dojrzałego

 0,3910Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050081643625241825526MECHANIKA I 

ELEKTROMECHANIK

A SPECJALIZACJA 

FORD Wojciech Hanc, 

Krzysztof 

Wojciechowski

 0,0570Filtry olejowe160107

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081461249385252531917H-PRO Sp. z o.o.

 0,1710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2380Filtry olejowe160107

 0,0680Płyny hamulcowe160113

 0,0000Inne niewymienione odpady0705991406592945252375015APA FARMACJA Sp.z 

o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Papier i tektura191201

 220,0000Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413DI26.70.Z1301934325691002003Granity Błyskal Janusz 

Błyskal

 0,0530Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0790Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z0164418035272107418CENTRUM 

LECZNICZO-REHABILI

TACYJNE I 

MEDYCYNY PRACY 

"ATTIS"

 1,0300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 1,0700Roztwory utrwalaczy090104

 0,1590Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,6010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 21,7280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0390Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 2,8000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020069217585341852907CLEMATIS SZKÓŁKA 

POJEMNIKOWA S.J. 

Sz. Marczyński, W. 

Piotrowski

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5000Papier i tektura200101

 0,0875Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103750448205NZOZ Centrum 

Medyczne "R-MED" 

Renata Lipka

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011406718239522003663LUXVET Sp. z o.o.

 0,0000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,8100Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113G51.55.Z010742403FLOWCRETE 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030003104627971534469DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0078Zwroty kosmetyków i próbek0706810163760755213108066Pierre Fabre 

Medicament Polska 

Sp. z o.o.

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1760Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0038Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,2384Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

533



 0,0450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180160923501132172342FUJITSU SIEMENS 

COMPUTERS SP. Z 

O.O.

 0,3820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,8300Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z710270862PPUH STYROPMIN 

SP. Z O.O.

 2,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046708479157961313809Gabinet Chirurgiczny 

Zbigniew Kotur

 3,8250Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104140543960TDM Electronics Sp. z 

o.o.

 1,5760Metale nieżelazne160118

 11,5050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,3250Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1,5870Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7380Inne baterie i akumulatory160605

 0,0100Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 119,9820Miedź, brąz, mosiądz170401

 46,8220Aluminium170402

 0,0200Cynk170404

 740,5500Żelazo i stal170405

 0,0110Mieszaniny metali170407

 3,4630Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 2,5200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503
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 63,6900Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,5400Papier i tektura191201

 4,5500Metale żelazne191202

 5,4880Metale nieżelazne191203

 7,6470Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0029Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161416725461132744666MOSCA DIRECT 

POLAND sp. z o.o.

 123,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z7104318008241272164ML Dariusz Niszcz

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0450Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 6,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania z metali150104

 0,0650Metale nieżelazne160118

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0000Żelazo i stal170405

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161362535251488680NZOZ Specjalistyczna 

Poradnia Lekarska

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091460763815291780760909FARM Urszula 

Meszka
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 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103191205251052020NZOZ 

LABOLATORIUM 

HANTAAN

 0,0003Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180113103151230069438Gabinet Stomatologii 

Rodzinnej Beata 

Otulak

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1911Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025503441917591010010USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

lek. wet. Stanisław 

Sosnowski

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091429064501231246210MAXIPHARM S.C.

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101DA15.89.Z0051739698220004731EUROPEAN 

FLAVOURS AND 

FRAGRANCES 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,0340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Opakowania z metali150104

 0,0410Opakowania ze szkła150107

536



 7,7290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,1121Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037102331638231105872NZOZ "ZDROWIE" 

Poradnia Lekarza

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507274207621780736Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"PULS"

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.11.Z0001246477010095164Ministerstwo 

Transportu, 

Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej 

(wcześniej Min. 

Infrastruktury)
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 0,4130Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,5670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,7400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1413519487010112684PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Marcin Klimek, Z. 

Klimek s.c.

 0,0620Kwas azotowy i azotawy060105K73.10.H0130827985262278704Międzynarodowy 

Instytut Biologii 

Molekularnej i 

Komórkowej w 

Warszawie

 5,8790Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zwierające związki 

chlorowców

070707

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7630Roztwory utrwalaczy090104

 0,2090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1980Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 2,2180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0750Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,4250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208670186307JUR KON ZAKŁAD 

USŁUGOWY S C 

CHRZANOWSKI 

JERZY SZYMAŃSKI 

KONRAD

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0410Filtry olejowe160107

 0,0500Mieszaniny metali170407

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101409948455691804777Bartkowski i Wspólnicy 

Spółka Jawna

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429833669522073971GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Anna 

Chciałowska-Matyjase

k

 0,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.57.Z1403780755311013059P.H.U. AGA-MET A. 

GOLEJEWSKA 

STACJA DEMONTAŻU 

W-72

 2,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 19,7610Zużyte opony160103

 0,1440Filtry olejowe160107

 0,1400Płyny hamulcowe160113

 3,0940Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,4900Zbiorniki na gaz skroplony160116

 654,8100Metale żelazne160117

 19,2650Metale nieżelazne160118

 23,7400Tworzywa sztuczne160119

 14,4200Szkło160120

 44,4100Inne niewymienione elementy160122

 8,5980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0520Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0045Odpady zawierające rtęć0604040000318745270104539BUMAR SP. Z O.O.
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 235,6500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 90,4400Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0850Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,9000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304010255985A. BLIKLE SP. Z O.O.

 4,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0500Opakowania ze szkła150107

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,4000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 5,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,0200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305071200184299452029923Andel Polska Sp.z o.o.

 0,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087104941881130161558TEDIPOL Teodora 

Gołembiowska

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,9850Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107
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 0,0710Płyny hamulcowe160113

 0,3700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 171,5000Metale żelazne160117

 3,1300Metale nieżelazne160118

 8,0100Tworzywa sztuczne160119

 6,8320Szkło160120

 3,8600Inne niewymienione elementy160122

 2,7700Inne niewymienione odpady160199

 2,9980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,5200Opakowania z papieru i tektury150101006239529 00081"ORBIS" S.A. ODZIAŁ 

NOVOTEL AIRPORT 

W WARSZAWIE

 1,4070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3200Opakowania z drewna150103

 22,1760Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,6240Opakowania ze szkła150107

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3600Opakowania z papieru i tektury1501010110675821250005950Apteka B. Grzebalska i 

S-ka Spółka Jawna

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0960Papier i tektura191201
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031006532949482266823Gabinet 

Stomatologiczny Diana 

Świerszcz

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035513134887581506790GABINET 

KOSMETYCZNY "U 

GRAŻYNY"

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0114416105321079195Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny w 

Karczewie Elzbieta 

Latoszek-Banasiak

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162880981130600408Stomatologia 

PERIOMEDICA Maria 

Kościuk-Perkowska

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103006469525 000255321050702Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy 

dla Przewlekle Chorych 

Zgromadzenie Sióstr 

"Orionistek"

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080302140905371349745F.H.U. BOMIX Maciej 

Bolesta

 0,2500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502
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 0,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Inne niewymienione odpady0705991409340795213429563APT EUROPEJSKA 

Sp.z o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0900Papier i tektura191201

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0132144495261454725AURI-MED GABINET 

LEKARSKI Ryszard 

Mikołajewski

 12,7500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1402519667581399986NZOZ Jerzy Janowicz

 3,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010012643275210123697TECHNODIAMENT Sp. 

z o.o.
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 526,5800Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z1302547905671160294Cezan Zakład Uboju 

Bydła Rzeźneo 

-Cezary Wiśniewski

 4,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 310,6400Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081424842405310010194Panasewicz Sławomir

 0,0740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0000Zużyte opony160103

 2,3000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0150Metale nieżelazne160118

 1,2700Tworzywa sztuczne160119

 0,0320Szkło160120

 0,1320Inne niewymienione elementy160122

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096720244607971761113Apteka ALMA

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6701916047961465063Gabinet 

stomatologiczny  M. 

Adamczyk
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 0,0275Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6113108807741163934Gabinet 

Stomatologiczny Rafał 

Kęsicki

 0,4100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5500241217621000307"AUTO-KŁOS" 

Wiesław Kłos

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5100Metale żelazne160117

 0,0720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056709568118111153219P.H.U. "WIŚNIOPOL - 

PAL -MASZ" Stacja 

Paliw

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 1,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0166Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117591271180151177Gabinet 

Stomatologiczny 

Hanna Kubak

 5,7370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z015785759CENTRUM 

KARDIOLOGII Sp. z 

o.o.

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106729859987971103835AUTO-ELEKTRONIKA 

Robert Kołdra

 1,8190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030148642155272441459P.W. "JUMO" Sp. z 

o.o.

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057100427478211040006AUTO-GLOBAL F.H.U.

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0001Odpady zawierające arsen060403K73.10.A0003260615250009275Instytut Fizyki Polskiej 

Akademii Nauk
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 0,0020Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

060405

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0100Roztwory utrwalaczy090104

 0,0190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0010Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1110Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0580Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,1630Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0200Mieszaniny metali170407

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420463198262060415KLINIKA URODY 

CZEKOLADOWY 

ŚWIAT Beata Rękawek

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140657728 000207962785568Centrum Medyczne 

"SALUTE"

 0,0172Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5507568357591536404Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Pro-Dentus" s.c.

 12,9000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105011429513SUPERHOBBY 

MARKET 

BUDOWLANY SP. Z 

O.O.

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 164,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 26,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 106,3000Opakowania z drewna150103

 0,0920Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2910Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 148,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5000Żelazo i stal170405

 3,0000Mieszaniny metali170407

 3 342,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503292884283Przedsiębiorstwo 

Geologiczne Sp. Z o.o.

 1,5400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206050822482Auto Idea Sp. z o.o.

 3,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0780Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 1,4630Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0810Opakowania z drewna150103

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0570Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0830Zużyte opony160103

 0,4530Filtry olejowe160107

 0,1150Płyny hamulcowe160113

 0,1360Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,8720Metale żelazne160117

 0,7410Tworzywa sztuczne160119

 0,5950Szkło160120

 0,3030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055503244617620000076KRAJOWY I 

MIĘDZYNARODOWY 

TRANSPORT 

TOWARÓW

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4780Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A5500662507581485220Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

AUTO Irenusz 

Klimaszewski

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 13,0000Zużyte opony160103

 0,3100Filtry olejowe160107

 0,2000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,3600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 376,3910Metale żelazne160117

 35,1030Metale nieżelazne160118

 11,5000Tworzywa sztuczne160119

 6,3400Szkło160120

 6,4030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110109535905261027348PSE Inwestycje S.A.

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A6100285107741077235BLACHARSTWO I 

LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE 

ANDRZEJ MIKULSKI
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 0,1500Metale żelazne160117

 0,0200Aluminium170402

 27,0000Opakowania z papieru i tektury1501011412426627591586247EKO-SORT Skup i 

sprzedaż surowców 

wtórnych Rafał 

Sołowiński

 18,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222611418376APP s.c. 

P.Leszczynski, 

P.Osmanski, 

A.Zgrzebnicki

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122659185261138929Lekarz Stomatolog 

Ewa Dey-Wysocka

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090047460157740014391Apteka "Lawenda"

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109162405261036821Gabinet Ortodontyczno 

- Stomatologiczny 

"PERS-DENTAL"

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092905160496640003476APTEKA PRYWATNA 

mgr Anna 

Zontek-Sobolewska

 2,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z6719275337962262534M. i R. PRASEK SP.J. 

Monika Prasek i Robert 

Prasek

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5100Filtry olejowe160107

 0,1000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1100Płyny hamulcowe160113

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123119375251565759Dr Tomasz 

Roszkowski Usługi 

Lekarskie 

Ginekologia-Ultrasonog

rafia

 19,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106F45.21.F0172709015252218385TAMEX Obiekty 

sportowe S.A. w 

Warszawie

 4,9600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,6200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6102940387741779635Indywidualna Praktyka 

Lekarska Katarzyna 

Malesa
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706347349481630936Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Roman 

Bereszyński

 0,2160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085503347847591008125"JAZYS" Zakład 

Mechaniki Pojazdowej 

Auto-Holowanie. Jacek 

Zyśk

 0,1410Filtry olejowe160107

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101742977741075526Prywatny Gabinet 

Dentystyczny Andrzej 

Jurczyk

 8,0000Żelazo i stal170405G51.54.Z0114629825340209374P.H.U. 

EKSPORT-IMPORT 

PIOTRKOWICZ

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055513417407581423360Usługi 

ogólnobudowlane 

BRUKPOL Dariusz 

Bełdycki

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Metale żelazne160117

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

Wstępnie przemieszane odpady 

składające się z co najmniej jednego 

rodzaju odpadów niebezpiecznych

190204K74.70.Z0062164741130017146"TUZAL" SP. Z O.O.
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 0,0206Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101442865261142546Dental-Classic 

Jarosław Weroński

 0,0046Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,3020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z0003103098212056050Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Siedlcach 

ul. Terespolska 15, 

Zbuczyn

 0,9390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0090Inne baterie i akumulatory160605

 6,3600Gruz ceglany170102

 3,5630Żelazo i stal170405

 0,7920Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 34,3320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,9910Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2710Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 36,4350Opakowania z papieru i tektury150101G51.39.Z0110644835240405093Havi Logistic Sp. z o.o.
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 30,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 37,2200Opakowania z drewna150103

 3,8690Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0161Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,9220Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0700Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706346689481101422Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Anusiewicz-Harbacz

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021304295505661064844Gabinet Weterynaryjny 

Waldemar 

Mierzejewski

 6,1600Opakowania z papieru i tektury150101A01.41.A0020029905290009092"KAZGOD" Sp. z o.o.

 1,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4401Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0394Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1406713039511981920IPS Paweł Piróg

 0,0029Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DL31.20.A0157918089512115082DELTA ENERGY 

SYSTEMS 

(POLAND)Sp. z o.o.

 0,0120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801027103143128221033338GABINET 

WETERENARYJNY 

Tadeusz Zawiska

 3,6000Skratki190801O90.02.Z0005504858261026445URZĄD GMINY 

SOBOLEW

 6,0000Zawartość piaskowników190802

 47,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096113728757742738058APTEKA RODZINNA 

Bożena i Daniel 

Biniewicz s.c.

 0,0265Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030129970829511340003GABINET STOM.

 0,0176Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104509955321120880Firma GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0065Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131418042615242677128BPCO Sp z o.o.
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 211,4120Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.84.Z790007303 000301250010773TAGO 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEMYSŁU 

CUKIERNICZEGO 

TADEUSZ 

GOŁĘBIEWSKI

 0,1000Inne niewymienione odpady120199

 0,0350Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1020Oleje hydrauliczne łatwo ulegające 

biodegradacji

130112

 0,0980Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0500Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 175,0010Opakowania z papieru i tektury150101

 37,2630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0812Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6000Mieszaniny metali170407

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105010419620U.S.M.KORYNA Jerzy 

Iwanowicz
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 0,9800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0850Drewno170201

 0,0750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z1301354235660012839AUTO ZŁOM S. 

MATUSZEWSKI

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8210Zużyte opony160103

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0330Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0140Płyny hamulcowe160113

 0,1120Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 27,5850Metale żelazne160117

 0,7120Metale nieżelazne160118

 2,3540Tworzywa sztuczne160119

 0,3600Szkło160120

 0,2960Inne niewymienione elementy160122

 0,4250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 27,5400Opakowania z papieru i tektury1501011421627125342437056LS Logistics Sp z o.o.
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 4,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2940Opakowania z drewna150103

 8,4500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0075Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0247Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0053Inne baterie i akumulatory160605

 0,0950Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811409567509521844047Przychodnia 

Weterynaryjna Barbara 

Konopińska

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0304Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4501651037231110554NZOZ Praktyka 

Lekarska Jakub 

Tadeusz Ruman

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424534801132807800Praskie Centrum 

Medyczne

 3,2000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706050505079355440000975PPHU "MAJKA" Maria 

Demiańczuk

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180020509765220003859SOLARIS LASER S.A.

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 0,0100Żelazo i stal170405

 0,0273Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7103302808241041140NZOZ "NASZE 

ZDROWIE"

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A1416102557421960439Kruba Group Szymon 

Kruba

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1405481461180694239Apteka Krolina 

Kosmala

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.30.A0173793025222623299LIQUI MOLY POLSKA 

Sp. z o.o.
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 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 90,6660Odpady tworzyw sztucznych0702131300755505680000118PPH ELEKTRO PLAST

 1,6150Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4200Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0127752461180567305GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Ewa 

Konon-Borkowska

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020128577831230096659Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Krygicz-Skorek

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0878Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216017171659Espol Warszawa Sp. z 

o.o. ul. Batalionów 

Chłopskich 3/7

 12,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 42,4600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055504078407621307000AGRO-HANDLOWIEC 

Halina Łapińska
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0950Metale żelazne160117

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406254155221778864GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

OD UCHA DO UCHA

 108,5800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701014729194767251820520TP TELTECH Sp. z 

o.o.

 0,0869Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140008615935261650857Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska

 0,0545Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2 081,0000Papier i tektura200101

 3,5600Papier i tektura1912011405943015691330581EKO BELLA Anna 

Gulczyńska

 332,1200Metale żelazne191202

 14,3660Tworzywa sztuczne i guma191204

 853,0700Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,4000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180111312459510057883TVN S.A.

 1,4410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0400Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,8000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 5,3000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 4,3000Papier i tektura200101

 1,3050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0154717135261437282TOMCAR Warsztat 

Samochodowy Tomasz 

Iwanek

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3700Filtry olejowe160107

 0,0860Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101015756150Flis, Pierzchała Sp.j.

 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,2600Opakowania z papieru i tektury1501017102716898211165133FHU Ewa Pobikrowska 

Stacja Paliw 

POBI-TANK

 0,0640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111724165341098267Gabinet Lekarski 

Małgorzata Faber
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 0,1095Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140004977918120006268BANK SPÓŁDZIELCZY 

w Głowaczowie

 0,0179Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122026005321312332BOGUMIŁA 

KUCZAK-ODROBINA

 0,1200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304670791913Przedsiebiorstwo 

Wielobranzowe 

KOBAN

 9,6000Metale żelazne160117

 2,5840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080062339525210402954GADIMEX- MAREK 

GADOWSKI

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 1,2810Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1730Szkło160120
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 0,8740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Papier i tektura1912010021659005270151935Wydawnictwo Militaria

 1,3600Odpady kory i korka030101DH25.24.Z0004527718120004217SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW IM. 

ZYGMUNTA 

STAREGO

 801,3500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0350Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 24,6920Odpady tworzyw sztucznych070213

 7,8700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0503Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105500284327580000060BETON STAL 

Ostrołęka Sp. z o.o.

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 54,5800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 50,9300Żelazo i stal170405
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 0,3300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110122932405210526030Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych

 1,7850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,6250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A010218808ABCAR Blacharstwo 

Lakiernictwo 

Pojazdowe Artur 

Bieranowski

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0520Filtry olejowe160107

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021429848221182074067Zarajczyk - Bogdański 

GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116312625261708491N.Z.P.O. Promyk

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036723629039481493994IPL Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

Joanna Nizińska

 10,2390Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821469367608121814496GOSPODARSTWO 

ROLNE L i  BOŻENA 

KRZEŚNIAK
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 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 29,5500Opakowania z papieru i tektury150101DA15.51.Z0160886145361634622KAZEINA POLSKA 

SP. Z O.O.

 8,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0162482655311466269NZOZ PRZYCHODNIA 

"NA OSIEDLU"

 0,0095Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010158880NZOZ 

STOMATOLOGIA
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012551423Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata 

Dublicka-Wozniak

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421267979481115915NZOZ Triclinium Kamila 

Wasiluk

 0,0897Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032706821486291088326NZOZ ORTODONCJA 

Teresa Kucznerowicz

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,3440Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I63.12.C0163409995242356677Chłodnie Warszawskie 

MORSPOL SA

 6,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania z drewna150103

 0,1870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 22,4000Opakowania z papieru i tektury1501010157229831132484981Media Markt Sp. z o.o.

 14,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania z drewna150103
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 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7600Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,2700  0.12Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106694975361013328Gabinet weterynaryjny 

lek. wet.  Mieczysław 

Majewski

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730204357962413074Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Linda-Świgoń

 0,1550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025500628837581024080Kameleon - Wet

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 2,7020Miedź, brąz, mosiądz170401146460240Andreas Metal s.c. 

Andrzej Bojanowski, 

Dariusz Szczepański

 2,2380Aluminium170402

 7,3850Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0070Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801115512038607611219731AUTO SERWIS ANNA 

GACIOCH

571



 0,0080Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0060Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0060Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0750Metale żelazne160117

 0,0000Metale nieżelazne160118

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Szkło160120

 0,0050Inne niewymienione elementy160122
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Zużyte katalizatory zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

160807

 1,2300Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

0705100004029745250001701Zakłady 

Farmaceutyczne 

"UNIA" Spółdzielnia 

Pracy

 0,3730Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 1,0970Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 0,2830Odpady ciekłe inne niż wymienione w 

07 05 80

070581

 0,7060Inne niewymienione odpady070599

 0,1300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 14,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2530Opakowania z metali150104

 1,7800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,8190Opakowania ze szkła150107

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6760Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2760Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0560Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,7950Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,1300Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,3200Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,0960Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,6180Żelazo i stal170405

 0,1000Skratki190801000669080Zakład Poprawczy i 

Schronisko dla 

Nieletnich

 1.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103144826731Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna  

Katarzyna Pietrzak

 0,1350Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.23.A5504061017591002482PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWY I 

UTRZYMANIA DRÓG 

Sp. z o.o.

 0,1050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Filtry olejowe160107

 0,0120Metale żelazne160117
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426032345361865273Indywidualna Praktyka 

Lekarska 

Dentystyczna Anna 

Banasik

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115985981250483365KORDENT Jarosław 

Marciniak

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202141934236WITOLINSKA 

Przychodnia 

Wetrynaryjna

 0,2640Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.A012272775AUTOWEST SP.J. 

PASZKIEWICZ I 

BOROWSKI

 3,2990Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5340Zużyte opony160103

 0,5290Filtry olejowe160107

 0,8880Płyny hamulcowe160113

575



 0,3980Metale żelazne160117

 0,8330Tworzywa sztuczne160119

 0,6080Szkło160120

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5390Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,8500Żelazo i stal170405

 46,1000  1.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805O90.02.Z0005453207981259102Urząd Gminy w 

Odrzywole

 0,0030Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170113643865320015543Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe 

PAZIO-BETON Bożena 

Pazio

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2160Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DL31.61.Z0163855365342131699KONGSBERG 

AUTOMOTIVE SP. Z 

O.O.

 0,2720Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,4320Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0000Inne niewymienione odpady100399

 0,0000Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402

 4,7430Zgary i żużle odlewnicze101003

 0,1500Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0000Inne niewymienione odpady130899
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 66,7750Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,7670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5430Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,8760Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,5300Metale żelazne160117

 0,0000Metale nieżelazne160118

 18,9810Tworzywa sztuczne160119

 289,1700Inne niewymienione elementy160122

 12,6500Inne niewymienione odpady160199

 0,1420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9350Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,1960Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

190906

 0,0000Inne niewymienione odpady190999

 27,5610Papier i tektura191201

 0,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459706909482419244STOMATOLOGIA 

WOLANÓW IPL Iryna 

Gradowska

 0,9380Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050118265919521200410ACCORD STUDIO 

MEBLI Janusz 

Gniazdowski

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Gruz ceglany170102

 0,2450Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,2000Drewno170201

 0,0130Szkło170202

 0,0500Tworzywa sztuczne170203

 0,1790Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 1,7390Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706372019481555637NZOZ ORISDENT

 0,0158Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000304763DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181403359015222792228CENTURION GRUPA 

T. WOJTAS SP.J.

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Tworzywa sztuczne170203

 5,1740Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zwierające związki 

chlorowców

070707K73.10.B0003258195261039742Instytut Biochemii i 

Biofizyki PAN

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,5770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1550Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,9930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0560Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 11,8600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1800Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,1340Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,5600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500045847581021934Indywidualna Praktyka 

Lekarska Leokadia 

Maria Kamińska

 3,2650Odpady z produkcji mączki rybnej inne 

niż wymienione w 02 02 80

020282N85.20.Z6103450207740000590L.Weterynaryjna 

"Chiron"

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0200Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0200Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,1910Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0160Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801115504741437591246126STANLECH s.c. 

Leszek Chrupek, 

Edward Chrupek

 0,0040Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0060Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0250Metale żelazne160117
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 0,0200Metale nieżelazne160118

 0,0250Tworzywa sztuczne160119

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100122831130132019Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta 

Łozowska-Pstrzoch

 1,2355Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103002163410NZOZ Lecznica 

Stomatologiczna 

"GOCŁAW"

 0,1625Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101462586625691874157PIE 

Koźlakiewicz-Bońkowo 

1 Sp.j

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7125723955422714701A-DENT Indywidualna 

Praktyka Dentystyczna

 0,6010Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104O93.01.Z0149415365262316161EBS S.A. ul. Złota 59, 

Warszawa

 0,0385Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 12,5020Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 3,3970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0272Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0100Żelazo i stal170405

 6,5000Opakowania z papieru i tektury1501010163916795321038641PPH KARTONEX 

JANUSZ KIELER

 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403363558262053622NZOZ 

"MEDICAL"SP.C.

 0,1060Opakowania z papieru i tektury150101011556950OMC ENVAG Sp. z 

o.o.
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 0,2220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,8520Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,3400Papier i tektura200101

 0,8200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211DK29.71.Z0126048235240104641BSH SPRZĘT 

GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO SP. Z 

O.O.

 1,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2400Urządzenia zawierające freony200123

 5,3100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 2,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050127836717750001125"POL-AQUA" S.A.

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z metali150104

 0,2000Opakowania ze szkła150107
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 0,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7300Filtry olejowe160107

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,0000Żelazo i stal170405

 0,1000Papier i tektura191201

 0,0079Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213670223379Urząd Miasta i Gminy 

w Przysusze

 0,0280Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213142699702TOMIPAK. SP. Z O.O.

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140083040475860011514Elektronika Spółka 

Akcyjna

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DJ27.21.Z0120459671180000768Finpol Rohr Sp. z o.o.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,9500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 18,7400Żelazo i stal170405

 0,2500Opakowania z papieru i tektury1501010121883425321146632MARPOL PIOTR 

MATUSZEWSKI 

TOMASZ 

MATUSZEWSKI

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Opakowania ze szkła150107

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205710164456MOTO-KOWALCZYK 

Wiesław Kowalczyk

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte opony160103

 0,2340Filtry olejowe160107

 1 175,0000Metale żelazne160117

 0,5590Baterie i akumulatory ołowiowe160601

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105I63.23.A0001266525250000239PRZEDSIĘBIORSTWO 

PAŃSTWOWE 

"PORTY LOTNICZE" 

17stycznia 49
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 0,0040Odpady spawalnicze120113

 3,2030Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 3,2030Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 3,2030Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,2030Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,5300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 8,3750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0580Opakowania z drewna150103

 0,1080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6590Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,6000Zużyte opony160103

 0,2960Filtry olejowe160107

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 737,5690Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 3,0460Tworzywa sztuczne160119

 1,4940Inne niewymienione odpady160199
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 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,8893Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,5870Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,8800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2462Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 13,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,1000Drewno170201

 0,3870Szkło170202

 0,0310Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2620Aluminium170402

 15,9170Żelazo i stal170405

 0,1300Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 9,2200Skratki190801

 0,4200  0.32Inne niewymienione odpady190899

 22,1200Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z3570332606792571223Termo Organika  Sp. z 

o.o.
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 0,0200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 63,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 11,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 116,4010Opakowania z drewna150103

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0300Żelazo i stal170405

 25,3000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.21.B0006177177960067461Przedsiębiorstwo 

Państwowej 

Komunikacji 

Samochodowej w 

Radomiu

 54,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,2000Zużyte opony160103
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 36,5680Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0100Żelazo i stal170405

 8,0000Opakowania z papieru i tektury1501011419834605242688913Mazowiecki Szpital 

Bródnowski w 

Warszawie

 11,7300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,4000Ołów170403

 5,2210Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 118,5490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3760Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 43,2500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.04.Z0152095245361598642SUN&TIPS

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501010121952475251551237PREMA SA

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 134,8100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706042730092976461109695Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowe 

Ecebud Sp. z o.o.

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z5507277797581888892Apteka "Amicus"

 41,3130Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051304326295671015356„ASZOK” Andrzej 

Kadej

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030165639505441158388Gabinet Stomatologii 

Rodzinnej Mariusz 

Koroluk

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1032Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110A01.24.Z1309490775691733994FERMA DROBIU 

KATARZYNA 

GOŹDZIKOWSKA

 0,0081Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0317Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108499571130125634Centrum Dentystyczne 

OPTIMA
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 9,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z0109786501250038671CEGIELNIA F. 

Krupińska, E. 

Paciorek, J i G. 

Sobolewscy

 0,0400Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182900208456630002274ENERGETYKA 

CIEPLNA MIASTA 

SKOARŻYSKO-KAMIE

NNA SP. Z O.O.

 861,0900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 215,2700Popioły lotne z węgla100102

 0,0500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3836Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172876469511063035Lecznica 

Stomatologiczna 

JOLAN

 0,0578Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2320Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110127551145222439012PURE SOLVE 

POLSKA SP. Z O.O.

 15,5070Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 17,1550Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1000Osady z mycia i czyszczenia0201011417139371181418582Handel Usługi Maciej 

Kamiński

 10,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020102

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502025500497187591300096Stacja Paliw 

"GOLIMEX" Ciesluk i 

S-ka sp.j.

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,5000  0.00Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036720179747961058263INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103197557741919562Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Godlewska

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095500014107620003901APTEKA mgra farm. 

Romana Drylla

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101G50.20.A0013992708240003077P. P. U. ROLMLECZ 

Sp. z o. o.

 0,2650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,7800Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,1800Metale żelazne160117

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708917158121019209Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"FAMILIA"

 0,0095Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0120Papier i tektura191201

 0,2250Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301103514512686751184920GEOFIZYKA Kraków 

Sp. z o.o.

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0120Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020115833551130344106Maciej Drzymulski

 0,1680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152540515213215709LAB-MEDICA Sp.z o.o.

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303087104693978221508474MAL-POL ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

Malesa Adam

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 0,3000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1000Roztwory utrwalaczy090104

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2590Opakowania z papieru i tektury1501010171619979511998139WOŁOSKA 2000 Plaza 

Sp. z o.o.

 0,7550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,0690Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2520Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2520Papier i tektura191201

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096103616009710086926Krystyna Paciorek

 0,4810Papier i tektura191201

 0,0415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026727482297962429307USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

ART-WET ARTUR 

WANCERZ

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020168983885261733773Gabinet Weterynaryjny 

Graszka-Wet
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132758185211856611Gyn Care Anetta 

Karwacka

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7503423818381131446Prywatny Gabinet 

Lekarski lek. med. 

Renata Firlej-Kucińska

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3 653,0000Odpadowa tkanka zwierzęca0202021301929645690005778ZAKŁAD 

PRZETWÓRCZY 

ROLNO-SPOŻYWCZY 

UBOJNIA DROBIU Sp. 

J. Andrzej Merchel, 

Marek Kujawski

 216,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 477,2400Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0500Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146394164 000265213639970ABW Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej

 32,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055509493917581881246WYRÓB PALET 

Roman Szczubełek

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Metale żelazne160117

 19,4520Opakowania z papieru i tektury1501013005667106972205796PAGO Sp. z o.o. 

Chłodnia Składowa i 

Dystrybucyjna Region 

Warszawski

 15,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2 977,9000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

0207806102203537740021988PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNE "KOW-ROL" W 

SREBRNEJ

 26,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5504740837571060157Przychodnia Lekarska 

"SAN-MED" Jacek 

Blank
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 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,9210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100453025321643282Samodzielny Publiczny 

ZOZ Przychodnia 

Miejska

 0,1121Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141584090Adentis Centrum 

Stomatologiczne i 

Medycyny - 

Estetyczne

 0,0165Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0130030505252094693Szpital 

Ginekologiczno-Położni

czy "INFLANCKA" 

SPZOZ

 0,3300Roztwory utrwalaczy090104

 0,0042Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1890Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 1,9575Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 29,8755Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2750Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 3,1400Odpady wielkogabarytowe200307

 0,3200Opakowania z papieru i tektury1501010128429945272050919Megaserwis s.c.

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0890Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105G52.48.G0003847275250005455Warszawska 

Spółdzielnia Handlowa 

"FALA"

 0,0730Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201090115416415290009057Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Wodno-Ściekowej 

GEA-NOVA Sp. z o.o.
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 0,7040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 259,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 88,3900Skratki190801

 51,3800Zawartość piaskowników190802

 3 712,9750Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 869,7830Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 22,0000Osady z klarowania wody190902

 9,0200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 176,2000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,0108Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180047051927730007403Przedsiebiorstwo 

"AGAT" S.A.

 0,2800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G52.12.Z0008802315250004757MOKPOL 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW

 0,9800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 293,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 13,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,3600Papier i tektura200101

 8,8400Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156575247272503919VIOLADENT Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103678341131886430Prywatny Gabinet 

Lekarski Ryszard 

Przybylski Specjalista 

Chorób Oczu

 0,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041902091495860005844Danfoss Poland Sp. z 

o.o.

 0,1840Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,0100Inne niewymienione odpady070299

 0,0000Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 0,1600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0600Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 32,6290Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 33,9280Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 27,0540Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0880Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,1080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 127,3300Opakowania z papieru i tektury150101
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 29,8640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,8100Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,5900Opakowania ze szkła150107

 1,5020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 27,2320Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,4210Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 1,1540Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,3520Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0250Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 13,9380Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 175,9000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,8600Papier i tektura200101

 39,9500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DL33.30.Z0125687601230005355Przedsiębiorstwo 

Systemów i urządzeń 

Technologicznych 

PROKMEL SP. Z O.O.

 0,0300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0420Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0350Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,0550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0370Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Aluminium170402

 1,4000Żelazo i stal170405

 0,0050Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0802Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.22.Z0104274525340016936OŚRODEK 

REPREZENTACYJNY 

WOJSKA POLSKIEGO 

W HELENOWIE
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 0,0035Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania ze szkła150107

 0,0275Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0142Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0252Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0046Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0043Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1,0040Drewno170201

 0,0003Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0458Aluminium170402

 1,7834Żelazo i stal170405

 0,0739Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0174Tekstylia191208

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106723589511248639.GABINET LEKARSKI
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 0,0185Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1304590195671674923Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Poradnia Rodzinna 

"SAWIMED"

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050151797285213199092Agencja 

Bezpieczenstwa 

Wewnętrznego

 11,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,0000Zużyte opony160103

 0,5500Filtry olejowe160107

 0,9200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9000Żelazo i stal170405

 0,1420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A0069424761250029933AUTO-BLAK Zakład 

Napraw 

Blacharsko-Lakierniczy

ch Stefan Kozyra
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 0,1850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 1,2450Metale żelazne160117

 0,1470Tworzywa sztuczne160119

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A1403949097621914384AUTO-KASACJA 

DAST T&B 

STEFANIUK

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,5000Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 107,3100Metale żelazne160117

 1,9220Metale nieżelazne160118

 13,0000Tworzywa sztuczne160119

 8,6610Szkło160120

 3,0000Inne niewymienione elementy160122

 3,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,9270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5400Opakowania z papieru i tektury1501011411293515291742245"ANEDAW-TRUCK" 

Sp.j. Skrzypczyński, 

Orzech

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3600Opakowania ze szkła150107

 0,3600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080126175015240403266Zbigniew Fistek Ew-Car

 1,4000Metale żelazne160117

 0,2380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174353905213172288NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

BELGIJSKA

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213016234033 000298381648126NZOZ PODSTAWOWA 

OPIEKA MEDYCZNA

 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8720Opakowania z papieru i tektury150101141206979LEOPRIM Sp. z o.o. 

Leasing Sp. K.

 0,5810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,2700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1040Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1680Papier i tektura191201
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020119786455271392977Gabinet Weterynaryjny 

Maria 

Gojska-Kalinowska

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161458169475262836073CHILLI GARDEN

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500123137591023509Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Henryk Edward 

Olszewski

 0,0754Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503517367621291569Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Praktyka Lekarza 

Rodzinnego"

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021301246615671101676Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Sławomir 

Doliński

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091309565455691394894PUNKT APTECZNY

 1,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508G50.50.Z750395294"DEES" Sp.j. Dariusz 

Tkacz, Stanisław 

Tkacz

 0,6900Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9000Opakowania z papieru i tektury1501010171771655252200095SIMPATIKO S.C.

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109611403251JADWIGA 

DĄBROWSKA ANNA 

JANKOWSKA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,7110Tworzywa sztuczne160119O90.03.Z0020035701130010397CLIPPER Sp. z o.o.

 0,0452Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0163640727811374063Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Izabela Pietras

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101741188241017839Gabinet 

Stomatologiczny 

Halina Bączek
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 0,0222Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6729778527971554271Gabinet 

stomatologiczny 

Małgorzata Kupras

 0,0067Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,5880Wodorotlenek sodowy i potasowy060204DI26.15.Z0173035525242402213ESSILOR OPTICAL 

LABORATORY 

POLSKA SP. Z O.O.

 1,8730Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

060405

 25,8900Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 22,9530Odpady tworzyw sztucznych070213

 21,2770Wody popłuczne i ługi macierzyste070301

 4,4360Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,2400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 565,2170Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 12,2990Inne niewymienione odpady120199

 0,7020Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 108,2630Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4500Opakowania z drewna150103

 0,0600Opakowania z metali150104
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 3,9130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 8,1960Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 62,6510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1300Tworzywa sztuczne160119

 0,0630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,7490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0840Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0430Aluminium170402

 3,1150Żelazo i stal170405

 1,8300Opakowania z papieru i tektury150101002028511ZHERMAPOL SP.Z 

O.O.

 2,3130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0001Odpady zawierające rtęć060404G52.31.Z0153423351181669456ARC Farmacja Sp. z 

o.o.

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,1320Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208712547368"MONOLA" Sławomir 

Wasilewski

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140163787209511983801K2 INTERNET S.A.

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z0153248571130151927ZAKŁAD 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY 

I.MACIEJEWSKA

 0,6960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033567010896772208459SCANMED 

MULTIMEDIS S A

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 15,3000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305081912437865832127914Towarzystwo 

Inwestycyjne S.A.

 0,5000Zużyte opony160103
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 0,0665Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414637075262853597AW. Dent Weronika 

Wierusz-Hajdacka

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111701851250331543Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota GUT

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318140050558KLAUTEL ZIELSKA 

KLAUDIA

 1,9960Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 35,6000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z1702846695811030150KNAUF INDUSTRIES 

Polska Sp. z o.o.

 6,5800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 25,1200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 15,5600Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 4,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 20,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 10,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1400Opakowania z drewna150103
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 27,9700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 52,0000Inne niewymienione odpady190899

 7,4600Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0500Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317G50.10.B0105010135210080634AUTO-POL-SERWIS 

SP. Z O.O. SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO-AK

CYJNA

 9,8300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4250Zużyte opony160103

 0,7130Filtry olejowe160107

 0,2820Płyny hamulcowe160113

 0,3220Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0830Tworzywa sztuczne160119

 0,6110Szkło160120

 0,1110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Zużyte opony1601037105162058231397556PUH "DARGAZ" SP.J.

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010114369805290001653USŁUGI 

REMONTOWO-BUDO

WLANE I 

TRANSPORTOWE Jan 

Kaniewski

 80,0000Odpadowa papa170380

 6,0800Żelazo i stal170405
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 5,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,2220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1400144795090010127Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Rzeczniowie

 1 603,2420Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052908509439591151332P.H-U-P "EURO-GAZ" 

Sp. j.

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501010107012035221001130Firma 

Handlowo-Usługowa 

Wojciech Nowakowski

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,2380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034727414699471866695Gabinet 

Stomatologiczny 

"DENTAL-ARTE" 

Magdalena 

Gierasińska-Tyrkiel

 0,0255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0600431787122399202Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Kucharska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0104373441130126415Gabinet Lekarski 

Ginekologia - 

Położnictwo 

Małgorzata Ruczka
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 0,0356Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031423849969512312233PRESTIGE DENT s.c.

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0320Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103DK29.43.A6344224637811726496PERUN S.A.

 1,4500Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 0,1400Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 5,6720Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,6740Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0592Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 25,7835Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,8200Żelazo i stal170405

 0,5300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010162929065242348873Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Warszawa-Białołęka

 0,5100Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0040Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0040Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 2,3040Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0620Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0012Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0235Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141824855Instytut Chirurgii 

Cybernetycznej Sp. z 

o.o.

 0,0126Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020607426575060016852R&W - VET Robert 

Łukasiak

 0,0035Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011423543408111588153Praktyka Lekarsko 

Dentystyczna 

Przemysław Papiewski
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 0,0778Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0438Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,3000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003011419368961251203830Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w Zielonce 

Sp. z o.o.

 2,4800Opakowania z papieru i tektury1501010013296185220003084MEXEM Sp. z.o.o.

 1,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z5513395657621896232HERBA DRYLL S.J. 

APTEKA

 0,0388Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7104361278211613376Prywatny Gabinet 

Stomatologiczno-Chirur

giczny Izabela Milik

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.31.B0003025927971376852Dom Pomocy 

Społecznej w 

Lesznowoli

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2000Skratki190801

 0,5240  0.52Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3600Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 2,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.20.A6700726218111000987ZAKŁAD USŁUGOWO 

- HANDLOWY 

AUTO-SERWICE 

URBANEK Ryszard i 

Elżbieta

 2,3110Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0140Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 0,0800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6500Zużyte opony160103

 0,2010Filtry olejowe160107

 0,0130Płyny hamulcowe160113
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 0,3800Metale żelazne160117

 0,0250Metale nieżelazne160118

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 360,9560Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081300348925690001881PPHU "KARTON" 

Marcin Buczkowski

 4,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1422934667751974462PIOTR GRUDZIEŃ 

MARKDENT 

STOMATOLOGIA

 0,0570Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1236Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DH25.22.Z7103570728260002537POLLENA S.A. 

FABRYKA 

OPAKOWAŃ 

KOSMETYCZNYCH  

W ŁASKARZEWIE

 4,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0100Odpady spawalnicze120113

 2,4600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 245,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 41,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 214,0950Opakowania z drewna150103

 3,8800Metale żelazne160117

 0,3900Metale nieżelazne160118
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 26,9000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103889287761095006Przychodnia 

Weterynaryjna Juliusz 

Gorzkoś

 0,0415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 36,3400Odpadowa masa roślinna0201031412664157010150710GLOBAL FISH SP. Z 

O.O.

 0,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116862868261767420Salon Kosmetyczny 

AGNES Agnieszka 

Siwek

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021421356327571462967Gabinet Weterynaryjny 

MARWET S.C.

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DI26.13.Z6708930397961608835ŻAR HUTA SZKŁA  

S.J.

622



 3,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 106,8700Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 1,7360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080047398197740004990P. H.-P. ROLSERWIS 

S.A.

 0,1460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Zużyte opony160103

 0,2390Filtry olejowe160107

 0,0310Tworzywa sztuczne160119

 0,0140Szkło160120

 1,1320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140163802209511983764AGIS Fire and Security 

Sp. z o.o.

 0,2960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087123791498241488970AUTO NAPRAWA 

Marcin Kowalczyk

 0,0004Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z5502025977581059606Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Danuta 

Brzozowska-Hołdyńska

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.50.Z1308674745671706592Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"Palimax" Sp. z o.o.

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3 857,4200Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.32.Z8303261998631339338AGRANA JUICE 

POLAND SP. Z O.O.

 137,2500Odpady poekstrakcyjne020303

 2,586.08Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 21 363,8000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,0056Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,5900Opakowania z papieru i tektury150101

 6,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,8900Zużyte opony160103

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 0,0000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 2,2100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,5700Żelazo i stal170405

 91,0800Skratki190801

 0,0169Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103483439710006100Indywidualna Praktyka 

Lekarska Maria Julita 

Tyszkiewicz

 0,0155Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016720246039482185941NZOZ "DENTICA" s.c. 

Izabela i Piotr 

Sendewscy

 0,0020Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080154284621132401297ZAKŁAD ZIELENI Sp. z 

o.o.

 164,5164Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 15 168,0000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181416186011231171794Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w 

Piasecznie Sp. z o.o.

 0,8110Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1730Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 416,5080Skratki190801

 162,5000Zawartość piaskowników190802

 15 555,4000  2,426.27Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,0000Szlamy z kolektorów130503F45.33.B0105269701180027224"KOZAK" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGO-HANDLOWE

 6,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 744,2800Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 376,2600Inne niewymienione odpady160799
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 4,5000Zawartość piaskowników190802

 669,7800Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 36,5000  4.00Inne niewymienione odpady190899

 183,9200  80.00Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102678057742257100Gabinet Odnowy 

Biologicznej 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016701256887991333739AUTO-NAPRAWA K. 

ZAWADZKI

 0,0350Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7500Zużyte opony160103

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117316721130134260Gabinet 

Stomatologiczny Paweł 

Wójcicki
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 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174382755361247167Gabinet Lekarski 

Katarzyna Stor

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020069260699240504044SAN WET

 0,0465Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023406902118741708067Firma GABINET 

WETERYNARYJNY 

ROSVET

 0,0000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113G50.10.A5507491087611402748KROSS S.A

 43,8000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 9,7700Odpady proszków powlekających080201

 1,4300Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 1,1700Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 181,2300Opakowania z papieru i tektury150101
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 13,6300Opakowania z drewna150103

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1100Zużyte opony160103

 7,3900Aluminium170402

 7,3900Żelazo i stal170405

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030063771775271743520DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

"SYRENA"

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101310757741859038Indywidualna Praktyka 

Lekarska Adam 

Kot-Jedynak

 0,0200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011405833847621106098DZIAŁALNOŚĆ 

WETERYNARYJNY 

Iwona 

Mikulska-Reichelt

629



 0,0200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0082Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101141148265 000257581892267NZOZ BETA-DENT

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 69,0400Opakowania z papieru i tektury150101140020830AGUS INNOVATION 

SP. Z O.O.

 22,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Odpady spawalnicze120113016198811Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjne KORAB 

Sp. z o.o.

 0,5000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,5000Inne niewymienione odpady120199

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103
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 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091464068908241667170APTEKA PRYWATNA 

Olga Wojtyło- Parys

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146316129Akademia rzeźbienia 

twarzy Katarzyna 

Marusza

 0,0790Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211L75.23.Z0008493105251568048Naczelny Sąd 

Administracyjny

 0,3660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0210Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0060Inne baterie i akumulatory160605

 2,4020Drewno170201
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 0,0700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205011614860Blacharstwo i 

Lakiernictwo 

Pojazdowe Kupno i 

Sprzedaż samochodów

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,5000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DC19.30.A0051231447960103926MARCO MAREK 

MALINOWSKI

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1160Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020003067627761482499SPZZOZ w Sierpcu

 14,7920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0003Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,8800Odpady kory i korka030101DD20.10.A6702284838121678840PPUH DREWPAL S.C.

 4 639,3500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0208Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086103556627761070331PHU WOJCIECH 

GÓRECKI STACJA 

PALIW AUTO SERWIS

 0,2500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 31,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051411755467581814853DREW-PAL Jarosław 

Przybyła

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036100096357741318147Centrum Diagnostyki 

Medycznej przy 

Fundacji dla Dzieci 

Niepełnosprawnych 

"Serce-Sercu"

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719682889482117603NZOZ Przychodnia 

Medycyny Rodzinnej 

"GLINICE" SP. Z O.O.

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424060029512312173Dorota Maciejak 

Marcin Maciejak s.c.

 22,0700Żelazo i stal170405141032232METMAX SP. Z O.O. 

SP. K.
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 1,1595Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459266181132853071Podema Sp. z o.o.

 20,5620Opakowania z papieru i tektury150101712378635KOMA Marcin Robert 

Pechcin

 343,2680Papier i tektura191201

 383,3230Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,9300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203L75.22.Z011896226Jednostka Wojskowa 

2305

 8,5700Drewno170201

 0,0040Szkło170202

 1,4041Tworzywa sztuczne170203

 11,2340Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,9990Aluminium170402

 0,0995Ołów170403

 0,0510Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0025Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136705060907960106712Apteka Łucja Adamska

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030110224385261598795GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA OKAPIEC

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090128118935291444766IZMAR II Marek 

Drynkowski, Marian 

Łukasik SJ

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025507546877511386429ANIMALS Usługi 

Weterynaryjne

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101F45.11.Z6706655977961443914Baran Anna Skup i 

Sprzedaż 

Samochodów oraz 

Holowanie 

Samochodów

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,0077Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1413418615213477958SME-STUDIO 

MEDYCYNY 

ESTETYCZNEJ

 34,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z0117551411250055103Zakład Ceramiczny 

CEGŁEX s.c.
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 102,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z7103529798261078382ZAKŁAD FRYZJERSKI 

"BONA" BOŻENA 

MAJEK

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318017319085STOŁECZNY 

OSRODEK DLA OSÓB 

NIETRZEŹWYCH

 0,0880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4980Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507353657621062627STUDIO URODY 

GRACJA Dorota 

Kosmala
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 0,0581Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507491897611403191NZOZ Przychodnia 

Lekarska 

"SUPERMED"

 9,5000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105DG24.16.Z7500880208371379073NYLONBOR Sp. z o.o.

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Opakowania z drewna150103

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040149576788381621854PANORAMA s.c.

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025500634927581233843 Przychodnia 

weterynaryjna Adam 

Zera

 0,2900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051437878681250388891SMAG-MEBLE 

Stanisław Głodowski

 0,0050Inne niewymienione odpady030199

 0,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213631165669Algeco Sp. z o.o.
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 58,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

040221DB17.30.Z0169169335320103419SERITEX Piotr 

Radzikowski

 0,0012Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,1450Zmieszane odpady opakowaniowe150106390296946CENTRUM WINA - 

DYSTRYBUCJA Sp. z 

o.o.

 0,3600Opakowania ze szkła150107

 165,3000Odpady ulegające biodegradacji200201551338169Daniel Mróz

 0,0940Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111140493209Lamart Sp. z o.o.

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Szkło160120

 0,0090Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,4300Papier i tektura200101

 0,0070Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z0116298805261462920Indywidualna Praktyka 

Lekarska Lidia 

Arendarska-Gwóźdź

 0,1209Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Skratki190801L75.11.Z0005416299710316214URZĄD GMINY Nowy 

Duninów
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 53,8800Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463506751130127691Prywatna Szkoła 

Podstawowa nr 92

 1,0200Zużyte opony160103O90.02.Z6103967217742330021"EKO-MAZ" Sp. z o.o. 

w Płocku

 1,9000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121405885221608027A.T.P. USŁUGI 

MEDYCZNE 

AGNIESZKA 

TIURYN-PETRULEWIC

Z

 24,5270Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0008802905250010539SPOŁEM 

WARSZAWSKA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW 

ŻOLIBORZ

 9,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,7000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 18,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 3,3680Papier i tektura191201

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0153265371132179696GAB. STOM. 

AGNIESZKA 

ZDANIEWICZ

639



 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z1416765215342411128Spółka Partnerska 

Gabinet Lekarzy 

Specjalistów Dr 

Pietrzak i Partnerzy

 0,2830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0580Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097125636578212355261VIPSTAR Sp. zo.o.

 271,4800Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307DE21.21.Z1404962191090000227KATHARINE 

TILLMANN PAPIER- 

UND 

WELLPAPPENFABRI

K ODDZIAŁ W 

POLSCE

 14,9800Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 1,5550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4 500,0000Odchody zwierzęce0201061407927745110253236Ferma drobiu Iwona 

Anna Linek

 0,0430Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318A01.42.Z0171849235272528806KRAJOWE CENTRUM 

HODOWLI ZWIERZĄT

 1,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0451Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1188Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0006Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2100Żelazo i stal170405

 0,0015Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0140Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0022Inne niewymienione odpady190999

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202130213904GABINET 

WETERYNARYJNY 

MICHŁ OLSZEWSKI

 3,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.01.Z0132888155321203465Przedsiebiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "LEKARO" 

Jolanta Zagórska

 2 868,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 845,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2 830,1000Opakowania z drewna150103

 1 147,5000Opakowania z metali150104

 4 151,2000Opakowania ze szkła150107

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,6600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 18 324,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 13 179,6000Gruz ceglany170102
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 9 866,9000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 11 488,8000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 2 152,9000Inne niewymienione odpady190599

 3 214,0000Papier i tektura191201

 4,0000Metale nieżelazne191203

 20 852,8000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 59 789,0630Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 60 205,3370Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0285Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407163205321871646Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Michał Mazurek

 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3400Żelazo i stal1704056113251727741204432MASTERFLEX 

POLSKA TOMASZ 

MILIŃSKI

 39,5450Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016709622898121095469P.P.H.U. "EWA" 

Tomasz Dejniak

 0,1300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0400Papier i tektura200101

 0,0400Szkło200102

 0,0200Tworzywa sztuczne200139

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501016707522157991006271PHU BOGMAR Marta 

Siwierska
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 0,0187Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172998408371066813NZOZ "LEKARZ"

 0,0037Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.31.B1301482885691062086KRAJOWY OŚRODEK 

MIESZKALNO-REHABI

LITACYJNY DLA 

OSÓB CHORYCH NA 

SM

 0,1140Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Opakowania z metali150104

 0,4990Opakowania ze szkła150107

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1100Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,4000Skratki190801

 0,0640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080117932945221072779"THE BEST" 

ZABIELSKI Dariusz 

Zabielski

 0,0250Aluminium170402
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 2,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203806705434868110000548Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

"MAJFRUT" Kazimierz 

Majewski

 1,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302038925661068925INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0251Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222610275070Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Beata 

Domagała-Dragan

 0,0251Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160129015241328710Studio Kleopatra 

Magdalena Bąk

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123567915311124468Gabinet 

stomatologiczny Alicja 

Brzyska
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 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158436815252146148Stomatologia M&M 

MAGDALENA 

CIEŚLIKOWSKA

 0,3500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318000017756 00300Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych I Oddział 

w Warszawie

 0,1280Zużyte opony160103

 0,1520Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,7750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0540Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1190Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 1,3870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1270Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,5090Cynk170404

 3,8800Żelazo i stal170405

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 19,0250Papier i tektura191201

 54,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016701392079481983416PRECISION MACHINE 

PARTS POLAND LTD

 14,8350Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,5420Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2980Odpady spawalnicze120113

 0,1950Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 4,5220Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3580Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 2,5000Skratki190801550667853Gmina Jednorożec

 3,6000Zawartość piaskowników190802

 255,6000  89.90Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101744307741465227Gabinet 

Ginekologiczny

 0,0190Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010108728389511739923Lecznica 

Weterynaryjna 

"AniVmed" sc

 0,0190Roztwory utrwalaczy090104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 18,9030Odpady tworzyw sztucznych070213K74.81.Z0127548605212625049PROFILAB 

Laboratorium Fotografii 

Profesjonalnej Sp. z 

o.o.

 0,1050Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 1,4610Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,0050Aparaty fotograficzne jednorazowego 

użytku bez baterii

090110

 0,0430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1275Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Opakowania z metali150104

 0,2960Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0205Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0190Inne baterie i akumulatory160605

 37,3020Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 15,9350Tworzywa sztuczne170203

 0,1800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104DN36.13.Z6707402358121225647KAZ MEBEL

 0,0650Aluminium170402

 0,1100Żelazo i stal170405

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414232115252428042REVITUM S.A.

 0,2250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420666701132782738PROVITAL s.c. ANNA 

GRUDNIAK ELIZA 

GRUDNIAK

 1,9880Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G51.46.Z0151984605213263358ASTRA ZENECA 

PHARMA POLAND 

SP. Z O.O.
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031410018171132682770Praktyka Lekarska 

Ewa Cholewińska

Odpady z mycia, oczyszczania i 

mechanicznego rozdrabniania 

surowców

020701DA15.96.Z0115484651230001185BROWAR 

JABŁONOWO SP.J. L. 

BUKSOWICZ, H. 

BUKSOWICZ, W. 

PAROL

 100,2000  100.20Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705

 3 000,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 0,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 48,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 9,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5000Opakowania z metali150104

 25,0000Opakowania ze szkła150107

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,0000Żelazo i stal170405

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056709083678120005470ENEA 

WYTWARZANIE S.A.
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 1,3560Wodorotlenek amonowy060203

 13,1880Odpady zawierające rtęć060404

 0,0500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,8000Inne niewymienione odpady070299

 521 908,7000Popioły lotne z węgla100102

 156 325,3000Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych

100105

 3 573,0000  1,650.70Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 10 01 

20

100121

 706,1000Odpady z przechowywania i 

przygotowania paliw dla opalanych 

węglem elektrowni

100125

 451 982,1000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 1 859,5000Mikrosfery z popiołów lotnych100181

 27,0000Inne niewymienione odpady100199

 0,1000Odpady spawalnicze120113

 5,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 24,9880Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 9,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8600Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 4,3460Inne niewymienione odpady130899

 0,2400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,2000Opakowania z drewna150103

 0,1210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,8640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Zużyte opony160103

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,4000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 7,4020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7000Inne baterie i akumulatory160605

 0,1000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 367,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 45,6000Drewno170201

 3,0000Szkło170202
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 4,7000Tworzywa sztuczne170203

 5,6000Odpadowa papa170380

 8,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1000Aluminium170402

 1 280,7000Żelazo i stal170405

 0,7000Mieszaniny metali170407

 12,8000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 80,7000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1 491,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 199,0000  16.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 36,9000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 2,5000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 224,4000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 29,9600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.13.Z6729802167962571620P.P.H.U. Guza 

Radosław "FORM"

 0,1300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706356917961196166Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Jaworska - 

Kostrzewa
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 0,1469Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031462138208212637025PRZYCHODNIA 

MEDYCZNA VENA 

MARCINIAK SPÓŁKA 

JAWNA

 313,3100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010522344995422859919Kalter Sp. z o.o.

 4 710,4200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0350Cynk170404

 5,4700Żelazo i stal170405

 1 832,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1200Zmieszane odpady opakowaniowe150106F45.23.A0105629315210088989PIREM Sp. z o.o.

 0,9500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.A0156315071230202216MELBA Krystyna 

Spławiec-Dębska

 0,2000Kwasy trawiące110105DJ28.51.Z6706336287960080042P.P.U.H. Adam 

Mazurek

 0,1200Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100762909511013505PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"VIDENT"

 0,0110Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112G50.20.A6700180827961100031Obsluga i Naprawa 

Pojazdów 

Mechanicznych - 

Leszek Ziętkowski

 0,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Metale żelazne160117

 0,1000Metale nieżelazne160118

 0,0450Tworzywa sztuczne160119

 0,6500Żelazo i stal1704050152284095242439736Sprint Sp.z o.o.

 23,2500Papier i tektura191201

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097504190438380012142Apteka Barbara 

Błaszczyk, Witold 

Błaszczyk

 0,0820Papier i tektura191201

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0109609795211025229Elektromechanika 

Pojazdowa
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 0,2680Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051401220745681451320Auto Naprawa Piotr 

Sosnowski

 0,0240Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,1510Metale żelazne160117

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417544398262137916"PĘPEK ŚWIATA" 

SZKOŁA RODZENIA I 

GABINETY 

LEKARSKIE SP. Z 

O.O.

 190,0000Odpady tworzyw sztucznych070213G52.22.Z6113137507742660439SABA SP. ZO.O.

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 20,5700Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 10,0000Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 1,9610Aluminium170402

 260,2200Żelazo i stal170405

 1,3660Metale żelazne191202

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023507314166281001507Muster Sp. z o.o.
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130982915271557728Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Samkowska

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160131355375262218777RENOVA Sp.z o.o.

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030302870245381343046Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Aneta 

Oczkowska

 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155248759521787384Indywidualna Praktyka 

Lekarska w miejscu 

wezwania w Żyrardów

 0,2900Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605060003326995251571949Okręgowy Urząd 

Probierzy w Warszawie

 1,1290Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113DL33.10.A0004010295250001753MPW 

MED-INSTRUMENTS

 0,1680Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 1,3750Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 2,6800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,1140Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,5600Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0280Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1680Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0979Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118723499511207600DENTAL SERVICE 

S.J.

 0,0311Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101670761579ECOMAX Piszczyński 

Marek

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0890Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110132691955342254841Gmina Nadarzyn

 0,1080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2580Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020129834181131917550Ampułka Przychodnia 

Weterynaryjna Dla 

Zwierząt Różnych

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030002905581130672678Medyczna Szkoła 

Policealna Nr 4 w 

Warszawie

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z016064855"Pod Globusem" Sp.j.

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z0173971225321776037SAWA-WET Usługi 

Weterynaryjne

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011413335259482500070Fabryka Maszyn 

SOLiD s.c. Grzegorz 

Matlerski, Mariusz 

Fiołna

 0,2950Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0170Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 35,1300Żelazo i stal170405

 0,0074Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1413258408231170456Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

Waldemar Kraska

 0,0460Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801171422556108231061164Jacek Białobrzeski 

Lakierowanie Tworzyw 

Sztucznych

 0,0310Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Inne niewymienione odpady0801997105254578212016553POLIMEX 

MOSTOSTAL Zakład 

Usług Technicznych 

Sp. z o.o.
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 2,2600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3300Tworzywa sztuczne160119

 0,2400Inne niewymienione odpady160199

 0,0300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010120429705260151709Wydawnictwo 

Spółdzielcze Sp. z. o. 

o.

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z metali150104

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3300Papier i tektura191201

 0,0800Metale żelazne191202

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7116521528212114385Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Specjalistyczna 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

"VITA-DENT" s.c.

 0,1730Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E40.30.B5503989857580000309ENERGA 

OSTROŁĘCKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O.

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Inne baterie i akumulatory160605

 0,0030Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 11,2600Inne niewymienione odpady170182

 0,8600Żelazo i stal170405

 0,0179Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037500555528371185423GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Elżbieta Grażyna 

Wodzyńska

 19,9400Opakowania z papieru i tektury150101634453624"Piotr i Paweł Zachód" 

Sp. z o.o.

 0,6550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0114585325291032621GABINET 

LARYNGOLOGICZNY

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0740Opakowania z tworzyw sztucznych1501023001931657792274767Agril Vet Sp. z o.o.
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 0,0990Opakowania ze szkła150107

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021428068595691766077GABINET 

WETERYNARYJNY 

Maciej Perzyna

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1405430835671556371Gabinet 

Stomatologiczny 

"Pasja"  Olga Lewczuk

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych1501021427333567010273950Centralny Ośrodek 

Sportu w Warszawie

 0,4260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118705055311016098Gabinet 

Stomatologiczny 

Elzbieta Dral

 182,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056706051877991005082ZAKLAD STOLARSKI 

IRENEUSZ WIATRAK
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 0,1400Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 3,3100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0740Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z metali150104

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130130745921180968926APTEKA EM Krzysztof 

Dobosz

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180104397001250023652F.P.H.FIRMA 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWA AMIT

 0,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0014Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Drewno170201

 0,1290Aluminium170402

 0,3200Żelazo i stal170405
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101753368241163446Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 6,4820Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016100265277760001397PEK-MONT Sp. z o.o.

 4,1060Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,2180Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0110Odpady spawalnicze120113

 0,0050Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,0660Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 88,9210Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 6,9000Opakowania z papieru i tektury1501010157230141132485064MEDIA MARKT 

POLSKA SP.Z 

O.O.Warszawa II 

Spółka komandytowa

 5,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

664



 1,6800  0.16Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0009Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011733079Gabinet okulistyczny 

Mirosława Źmijewska 

-Gruchała

 0,0003Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130008369518121795238Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020103514605271044319BEATA DEGÓRSKA 

WETERYNARYJNY 

GABINET 

ORTOPEDYCZNY

 8,6000Opakowania z papieru i tektury1501010103051865270009261Damco Poland Sp. z o. 

o.

 3,3450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,0000Odpady tworzyw sztucznych0702136102060637741878917Miejski Zespół 

Obiektów Sportowych 

Jednostka Budżetowa

 0,0180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 1,3000Żelazo i stal170405

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162760895213085023EUROPEJSKIE 

CENTRUM 

MEDYCZNE SP. Z 

O.O.

 0,0725Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z7102585718231082580NZOZ "Omega"

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031301936795691072564Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej - 

Grupowa Praktyka 

Lekarska

 0,0202Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158880638381752148Stowarzyszenie "Nieść 

Ulgę w Cierpieniu" im. 

Ojca Pio i Matki Teresy

 0,0029Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Inne niewymienione odpady060699O90.01.Z7100080128210007604PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

SIEDLCACH

 0,0350Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0500Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317
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 0,6880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,9200Opakowania ze szkła150107

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0330Filtry olejowe160107

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0490Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1090Inne baterie i akumulatory160605

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 22,1600Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 53,5700Żelazo i stal170405

 2 000,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 245,6000Skratki190801

 158,6000Zawartość piaskowników190802

 12 780,0000  1,866.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,7500Papier i tektura191201
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 55,4900Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 20,6300Drewno170201K71.32.Z9308928668971346159Doka Polska Sp. z o.o.

 0,0120Aluminium170402

 44,7800Żelazo i stal170405

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe1606010005778405370008433Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych w 

Sarnakach

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101670814100AUTO NAPRAWA 

Usługi 

Blacharsko-Lakiernicze 

Handel Samochodami i 

Art. Przem. Dariusz 

Piskor

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157715911132499250NZOZ PRZYCHODNIA 

FORMEDICA

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090606685767162289017APTEKA BLISKA 

BARBARA 

KAPŁAŃSKA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123717095261883455DR KUKUŁA 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna
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 10,9000Opakowania z papieru i tektury1501010157524351132490680SATURN PLANET SP. 

Z O.O.WARSZAWA II 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1240Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3600  0.03Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 9,1000  2.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908056110159687743210626GMINA SŁUBICE

 0,6000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 0,0448Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421323787743136634Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"BIAŁA" w Białej

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141267716Praktyka Lekarska 

Marta Dobruch

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104716328261364142Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata 

Domańska-Szczepańs

ka

 3,1650Opakowania z papieru i tektury1501010104649155340208742Przedsiębiorstwo "WP" 

Bożena Pniewska

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0500Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1750Odpady żelaza i stali191001

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G51.90.Z0104658665260030414IVICLAR-VIVADENT K. 

NIEWIADOMSKI

 0,2020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Inne baterie i akumulatory160605

 0,0080Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 1,8940Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.57.Z140227117SCRAP, ANNA 

WALL-SIECZKO

 1,1090Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 52,6140Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3460Opakowania z metali150104

 4,3000Metale żelazne160117

 1,9070Metale nieżelazne160118

 25,2480Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 24,0690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 57,7710Miedź, brąz, mosiądz170401

 57,2360Aluminium170402

 6,9170Ołów170403

 5,5100Cynk170404

 2 064,3210Żelazo i stal170405

 0,0150Cyna170406

 14,4550Papier i tektura191201
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 0,0050Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

0901087103693658261404261ZAKŁAD 

FOTOGRAFICZNY 

Jarosław Nazorek

 0,2000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0350Opakowania z papieru i tektury1501011415161257571450728K&K S.C. Marek 

Żbikowski, Adam 

Żbikowski

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0555Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412149675261172205FOXDENT 

STOMATOLOGIA

 0,0138Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706228148121176475Indywidualna Praktyka 

Lekarska Andrzej 

Staszewski

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1440Opakowania z papieru i tektury1501010158557445262800201HUAWEI POLSKA Sp. 

z o.o.

 0,6570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1520Opakowania z drewna150103

 8,0770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 0,3130Papier i tektura191201

 0,2230Metale żelazne191202

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501014707852967280019486SPEDIMEX SP Z O O

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103K71.33.Z2206173005833048950Nowy Wzrok Centrum 

Okulistyczne

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080021663775240302499Przedsiębiorstwo 

"WOD-INŻ" Sp. z o.o.

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1900Filtry olejowe160107

 0,1250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 53,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 47,6800Żelazo i stal170405

 0,9010Metale żelazne191202

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103671982093PŚ-VI.7013.51. 

.2014SPZOZ w Kowali
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 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161461538725213641926Grupa KPRM Sp. z 

o.o.

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020118443475261609754Gabinet Weterynaryjny 

Barbara Dąbrowska

 4,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.81.A0003851125660005236PRODUKCYJNO-HAN

DLOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

SAMOPOMOCY W 

CIECHANOWIE

 2,6200Odpady tworzyw sztucznych070213DL32.10.Z0103796121250015983ELMAX S. GALIŃSKI, 

R. PIETRASIK SP. J.

 0,0340Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1660Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,2610Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3500Cyna170406

 0,3200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.53.B0171018315291001655STACHPOL  Stanisław 

Rytel - Siłka

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Papier i tektura200101

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090157677509521949160AKIM SP Z O.O.
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 0,0120Papier i tektura191201

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102DK29.23.Z0104060135261000823FRIGOGLASS SP. Z 

O.O.

 2,1400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,7990Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802011301999505660010007Gabinet Weterynaryjny 

Kołaczków lek.wet. 

Jacek Borowy

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1220Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104G50.10.A5503852217580012152OSCAR Sp. z o.o.

 0,0290Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,5280Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,4230Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,0530Zużyte opony160103

 0,6560Filtry olejowe160107

 0,0020Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0620Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1600Zbiorniki na gaz skroplony160116

 16,8130Metale żelazne160117

 0,3090Metale nieżelazne160118

 1,5340Tworzywa sztuczne160119

 1,0520Szkło160120

 2,0800Inne niewymienione elementy160122

 1,2000Inne niewymienione odpady160199

 0,1480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117309161131103362Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Okoński

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0145493181130539034Gabinet 

stomatologiczny Ewa 

Kasińska
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 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025504433557581009324Zygmunt Obojski 

Gabinet Weterynaryjny

 20,4530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103K73.10.F0002885675250011042Instytut Reumatologii 

im. prof. dr hab.med. 

Eleonory Reicher

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,3670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429942759512343110CM Puławska Sp z 

o.o.

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117319795221223764Bogucka Beata 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124665455211704479Piotr Ostrowski 

Internistyczna 

Praktyka Lekarska
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021419494851231191242gabinet weterynaryjny 

bemavet s.c.

 183,9000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912126719253799482084424"EKO-SAM"  Sp. z o.o.

 0,0070Kwasy trawiące1101050132958445210090348GALVANO-AURUM 

S.C. MARIA 

GUROWSKA

 0,0780Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318012857004NESTLE WATERS 

POLSKA S.A.

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Papier i tektura200101

 0,0950Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111402755475213362020EXITO GROUP S.C. M. 

Małczyński, R. 

Badowski

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8790Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0705Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K72.10.Z0126779861130059989ATM S.A.

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,0580Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406031458934741182081920BIAŁUTY SP. Z O.O.

 2,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0970Filtry olejowe160107

 1,4230Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810119556155211178542Lecznica 

Weterynaryjna 

"Morskie Oko"

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104843338221194171GABINET 

OKULISTYCZNY 

BEATA 

NIEWIADOMSKA

 0,0885Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161303818435110108008Starostwo Powiatowe 

w Żurominie

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101DA15.98.Z6709790197971434070ŹRÓDŁA PIASTPOL 

SKONECKI, 

KLEJNOWSKI, 

KOBIERECKI SP.J.

 32,4130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2450Opakowania z drewna150103
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 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.52.Z0522063799661673746"Cynkomet" Sp. z o.o.

 0,2000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 478,3200Kwasy trawiące110105

 24,7200Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 91,4620Cynk twardy110501

 163,5650Popiół cynkowy110502

 1,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 82,1530Żelazo i stal170405
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030128285925252019496"LUSHAN" Sp. z o.o.

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181420494825252465327Mazowieckie Centrum 

Stomatologii

 0,7800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,7400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0050Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 7,6660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0013Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 32,4000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204O90.02.Z0163008471181538263GEA SERWIS SP Z 

O.O.

 0,1800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 758,3400Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 333,6000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 390,5500Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 41,0300Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 295,4000Inne niewymienione odpady190899

 12,3100Żelazo i stal1704055513144017591605080Przedsiebiorstwo Usług 

Komunalnych i 

Rolniczych Sp. z o.o.

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103710393671Stomatologia Rodzinna

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101686127741700958PRYWATNY GABINET 

POŁOŻNICZO-GINEKO

LOGICZNY JACEK 

RYBCZYŃSKI

 0,0475Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037500599308371031826Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0284Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504114807621023171Gabinet 

stomatologiczny 

Jarosław Łojek

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114249291250323472Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Jurkowska

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5502065507591008906Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Teresa Alicja 

Brzezińska

 4,3120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459500905242748756Samodzielny Zespol 

Publicznych Zakladow 

Lecznictwa Otwartego 

Warszawa-Targowek

 0,0220Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111142008589Chronoss Industry 

Service Sp. z o.o.

 2,7600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0300Odpady spawalnicze120113

 0,0250Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2470Żelazo i stal170405

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502016307581040759ISPL Bożena Maria 

Suchcicka

 0,0970Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

0201800002889175250005828Warszawski 

Uniwersytet Medyczny

 0,7000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181

 1,1750Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 0,1700Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 1,6000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 1,2630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Metale nieżelazne160118

 1,3650Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 4,6550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 20,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3500Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 2,8190Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,6320Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 2,6000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,7000Żelazo i stal170405

 0,8470Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 6,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,2000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,9740Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,6000Papier i tektura191201

 0,1000Metale żelazne191202

 0,0133Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026102092977740007209Przychodnia 

Weterynaryjna dla 

Drobiu DROBWET

 0,5530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G51.90.Z0127852915251929351PRZEDSIĘBIORSTWO 

CHEMICZNE CHEMAN 

S.A.

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 28,8370Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1700Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 0,0585Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161863345291593087NZOZ "PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA" 

S.C.

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037100705258221018801Pracownia Analiz 

Lekarskich - 

Chmielewska Maria 

Beata

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501010105265045340005708PRACOWNIA 

CUKIERNICZA 

OLCZAK I SYN

 2,1000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0050Skratki1908010400129058371019699Zgromadzenie Sióstr 

Niepokalanego 

Poczęcia N.M.P. dom 

zakonny

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.20.A1300769335671170051Auto Serwis Sławomir 

Wodzyński

 1,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0360Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0920Filtry olejowe160107

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,7590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036700348628121406691Gabinet Dentystyczny 

Iwona Molenda

 0,0710Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

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

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301040125456935240103972PPUH "FORPŁYT Jan 

Zadrożny Grzegorz 

Zadrożny Sp. J.

 0,0340Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 7 244,0000Odpadowa serwatka0205806700437147960000936ZAKŁAD MECZARSKI 

"Fig AND" Leszek 

Figarski i wspólnicy 

Spółka Jawna

 8,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6709298728111054090Indywidualna Praktyka 

Lekarska Iwona 

Markiewicz

 0,0144Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503017217581022253ISPL Danuta 

Golon-Redyk

 0,7160Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514DG24.42.Z0021835591180023143CHANCE ZAKŁAD 

FARMACEUTYCZNY 

J. JAWORSKI, MARIA 

JAWORSKA Sp.j.

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1810Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080083377335220019122AUTO PORADA 

USŁUGI EXPORT 

IMPORT Benedykt 

Porada

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708316607971246440Prywatny Gabinet 

Lekarski Paweł 

Podogrodzki

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1700Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203047100237448210006697AGROFRUCT SP. Z 

O.O.

 0,7500Kwaśne smoły050107

 8,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Opakowania z metali150104
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 0,0000Zużyte opony160103

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202031403548968111723639SPZOZ Gminy Tczów

Odpady zawierające rtęć060404

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

Roztwory utrwalaczy090104

Inne niewymienione odpady090199

Zmieszane odpady opakowaniowe150106

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

Drewno170201
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Tworzywa sztuczne170203

Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

Odpady amalgamatu dentystycznego180110

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie o właściwościach 

zakaźnych

180180

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182
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Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180207

Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

Oleje i tłuszcze jadalne200125

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0143Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160084150835270205140TPI Sp. z o.o.

 0,0400Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 0,1400Papier i tektura200101

 0,0400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 3,5000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201G52.22.Z6720728618110002375Zaklad Masarski 

Zdzisław Maciaszek

 14,5000Odpadowa tkanka zwierzęca020202
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 0,8800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2500Zużyte opony1601030081595797740011228Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"ZYG-POL"

 42,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051408048797581756469DREW-POL Mirosław 

Przybyła

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2608Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0161114775342082831NZOZ "PULS"

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 120,0000Alkalia trawiące110107DJ28.51.Z6114178109710649625ALU-KOLOR Sp. z o.o.

 0,0950Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 35,0600Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 0,2200Osady z dna zbiorników050103DF23.20.A1411387307740001431OŚRODEK 

BADAWCZO-ROZWOJ

OWY PRZEMYSŁU 

RAFINERYJNEGO 

S.A. w Płocku

 15,9200Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

050109
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 0,9000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 5,2830Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,7700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,3000Żelazo i stal170405

 4,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051462224638381631114MARI CAR MARIUSZ 

KAŁĘCKI

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086700282707991537844Samorządowy Zakład 

Usług Komunalnych

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 1,0000Papier i tektura191201

 1,0000Metale żelazne191202
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 0,0300Metale nieżelazne191203

 0,0400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0500Szkło191205

 0,6000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,0200Tekstylia191208

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010106112625260032330AVIO-STAR GRAŻYNA 

DOMAŃSKA

 0,4250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4000Opakowania z drewna150103

 0,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 190,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 101,3300Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 61,5000Odpadowa papa170380

 474,0000Żelazo i stal170405

 993,3400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 130,0800Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 101,0800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180157759625272439646NIEPUBLICZNY ZOZ 

"SENSOR CLINIQ" Sp. 

z o.o. i WSPÓLNICY 

Sp.K.

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,7190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103610318856Pracownia Protetyki 

Stomatologicznej E. 

Hajdas

 20,2700Opakowania z papieru i tektury150101DI26.12.Z0120522985270205890PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE 

POLAMP-WARSZAW

A SP. Z O.O.

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0505Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 2,4200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 8,9690Żelazo i stal170405

 3,5800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 9,8600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109012245867PHU Remigiusz 

Bonder

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130115101035240302223SEGI-AT SP. Z O.O.

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.11.Z7115826418222146636GMINA DĘBE 

WIELKIE

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105782575213035611ZOZ MEGIDENT s.c. 

M. Rogowska, H. 

Osmólska

 0,0061Odpady zawierające rtęć0604041431496718381843603Centrum Zdrowia 

Mazowsza 

Zachodniego Sp. z o.o.

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0400Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0604Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1980Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,5017Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 23,2423Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,8816Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0900Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0891Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2430Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0104972635241002262MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO J. 

MICHAŁOWSKI

 1,4140Inne niewymienione odpady080199

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,8420Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0810Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5350Zużyte opony160103

 0,4850Filtry olejowe160107

 3,0820Metale żelazne160117

 1,6800Tworzywa sztuczne160119

 0,6930Szkło160120

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080104158515210411806LAFARGE 

KRUSZYWA I BETON 

Sp. z o.o.

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Filtry olejowe160107
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 0,4100Tworzywa sztuczne160119

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 333,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,4000Żelazo i stal170405

 1,3900Metale żelazne160117G51.90.Z0062343831180000314HILTI POLAND SP. Z 

O.O.

 1,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4400Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,1650Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,2480Papier i tektura191201

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114517195321134451Praktyka 

Stomatologiczna 

Urszula Sienkiewicz - 

Przewłoka

 5,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z5512546567591060137Zakład Stolarki 

Budowlanej 

"STOLMAR" Marek 

Kulesza

 0,5000Metale żelazne160117

 0,0095Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Żelazo i stal170405
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 0,0296Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7503337328371123913Prywatny Gabinet 

Lekarski

 28,1000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305020105991305210321440"Instal- Bud" Stanisław 

Starosz

 0,0149Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104G50.20.A0102892925210334690AUTO SIEKIERKI s.c. 

K. J. Rudniccy

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,5000Żelazo i stal170405
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 0,0305Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021301212725671053210GABINET 

WETERYNARYJNY 

PAWEŁ KOWALSKI

 0,0011Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011408026855242593360CENTRUM 

MEDYCZNE 

ENEL-MED S.A.

 0,0077Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 26,8700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7444Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4861Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0232Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090062268865220056778APTEKA POD WIEŻĄ 

SP. J.

 2,0000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307G51.84.Z141495475INTERSONEX Gmbh 

Sp. z o.o.

 2,0000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,4350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158288075252314172NZOZ "MODEL MED" 

Sp.z o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202710182307GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0123203565261775435Gabinet Lekarski 

Andrzej Lesiak

 141,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106146920807Polski Holding 

Nieruchomości

 0,4600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 40,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,5800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087100038138261007442STANWEX II Pałysa 

Waldemar

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 14,2900Zużyte opony160103

 0,0520Filtry olejowe160107

 0,4100Metale żelazne160117

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081464212407571439307Firma 

Produkcujno-Handlowa 

Jolmet Tomasz 

Grabowski

 0,0370Opakowania z metali150104

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,0100Żelazo i stal170405

 36,8200Wody popłuczne i ługi macierzyste0701012208174525833075591ITP GREEN 

PROJECTS SP Z O O

 0,4400Zmywacz farb lub lakierów080121

 1,0620Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459610815341053419"Gammed" Izabela 

Chuchrowska
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7104329228261180301Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Lampert Mikulska

 0,0431Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7116897708212211183NZOZ Gabinet 

Stomatologiczny 

"Amident" G. Furtak, I. 

Furtak s.c

 0,1590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406391851251394913PRZYCHODNIA 

DEKAMED NZOZ 

Dorota Brogosz-Kuc i 

Krzysztof Kuc s.c

 0,0105Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0410Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0171733681230930105CENTRUM 

KSZTAŁCENIA I 

REHABILITACJI SP Z 

O.O.

 0,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0730Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 3,6900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702801462631955222998579AKOR s.c. Andrzej 

Korczyński, Jolanta 

Korczyńska

 2,0000Zgary i żużle odlewnicze101003

 9,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 559,2500Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380670700282PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

"KARSAD" Andrzej  

Feliksiak
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 4,9800Żelazo i stal170405

 0,5500Opakowania z papieru i tektury150101130231925KM TEXTILE Krzysztof 

Rupiński

 3,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5410Tekstylia191208

 0,7530Odzież200110

 0,8000Metale żelazne1601170106884311250007050BREJNAK PPHU 

RYSZARD BREJNAK

 1,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015466563NZOZ-Przychodnia 

stomatologiczna

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208550335306Firma 

Transportowo-Usługow

a Mirosław Przesmycki

 0,2650Zużyte opony160103

 400,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 7,3650Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.30.A6729998889482342837ZAKŁAD PRODUKCJI 

OBUWIA VIVALO S.C.

 3,5890Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 1,5880Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,1700Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1140Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101090154743445242457852Galban Spółka Jawna 

Zdzisław, Michał i 

Tomasz Bańkowscy

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021464672071131883383Przychodnia 

Weterynaryjna Joga 

Vet

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424143035341145073Anna Moczuło-Ali 

Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208240647448Janusz Kosica Sp. z 

o.o.

 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101

707



 0,2020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5060Filtry olejowe160107

 2,5960Metale żelazne160117

 0,0590Metale nieżelazne160118

 0,2500Tworzywa sztuczne160119

 0,0785Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0108941075341051998"Contenta" GABINET 

LEKARSKI Czesława 

Dukaczewska-Wójcick

a

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,5200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050105157655210404019URSYN CAR

 2,0730Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4070Zużyte opony160103

 0,3590Filtry olejowe160107

 2,4180Tworzywa sztuczne160119

 1,1540Szkło160120

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030301582615390004272Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Położniczo-Ginekologic

zna i 

Endokrynologiczna
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 0,1185Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032927791906551689153Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Edyta 

Kuza

 64,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040500088015420109054"ALFIX" Jerzy Kostecki

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103551192731NZOZ Przychodnia 

Lekarska "CENTRUM" 

s.j.

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117315831180193135GAB. STOM. PRIMA 

ORIS Beata 

Korczeniewska

 12,0000Inne niewymienione odpady020399DA15.87.Z0152117225242435508AROMES GROUP Sp. 

z o.o.

 3,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0850Opakowania z metali150104

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6707514409481059476Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Darecki

 1,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051412233921070009202INTRAC POLSKA Sp. 

z o.o.

 0,1750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2360Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.22.Z0171723925242376036Jednostka Wojskowa 

3964

 0,0020Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0760Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0270Tworzywa sztuczne160119

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,9500Drewno170201

 0,1300Szkło170202

 0,3780Tworzywa sztuczne170203

 8,6400Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,0140Smoła i produkty smołowe170303

 12,4010Żelazo i stal170405

 0,5000Skratki190801

 0,2000Zawartość piaskowników190802

 0,1500  0.04Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0150Papier i tektura191201

 0,0880Tekstylia191208

 3,1750Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0060Tekstylia200111

 0,0500Metale200140
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 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092923700296611457708Punkt Apteczny mgr 

Mirosława Włodarska

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096113187007742668151R. Kapczyńska i B. 

Szpernal Sp.j. 

APTEKA SŁONECZNA

 8,7900Inne niewymienione odpady1201990174392705213172495TRIM-GRAF Sp. z o.o.

 2,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6100Aluminium170402

 0,3100Papier i tektura200101

 0,0043Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G50.50.Z6729648909482302358Konkret Sp. z o.o.

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123321411130503243Gabinet 

Ginekologiczny Piotr 

Żołnierczyk

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E40.30.A6723008367991829245Ciepłownia Miejska Sp. 

z o.o.

 998,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,0190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2050Szkło170202

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 3,7000Żelazo i stal170405

 0,0020Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208060105761AUTO STORCZYK 

Artur Storczyk

 0,2100Zużyte opony160103

 44,2800Metale żelazne160117

 0,0900Metale nieżelazne160118

 9,7170Tworzywa sztuczne160119

 3,0800Szkło160120

 1,4400Zmieszane odpady opakowaniowe1501060081068151130024519Przedsiębiorstwo 

Techniczno Handlowe 

Hydrex Sp z o.o. Sp. 

Komandytowa

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0074Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O93.01.Z0122131985271456418Perfect Clean Sp. z 

o.o.  Piastów

 5,0696Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412260318361056084Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Adriana 

Michalak

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602144304013357120170010PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZAOPATRZENIA 

FARMACEUTYCZNEG

O CEFARM-LUBLIN 

S.A.

 0,1290Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,3020Papier i tektura191201

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030154649435222452633JOANNA 

MAŻUL-BUSLER

 1 424,2500Odpady kory i korka0301016727161988121761475PPUH "TRAK" Sp. z 

o.o. Tomasz Kwaśnik, 

Zdzisław Przerwa

 15 851,2300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7200Żelazo i stal170405
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6102700497741819783Gabinet Lek. Grzegorz 

Kruczyński

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B0115508871130003411P.H.U. STRATUS  

BARTOSZ DOWIATT

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 1,5700Metale żelazne160117

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Aluminium170402

 0,1200Żelazo i stal170405

 1,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G51.90.Z0069321475260306804DOM BIANCO SP. Z 

O.O.

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021300222005661073139Gabinet Weterynaryjny 

lek wet. Adam Ulanicki

 0,0960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208017288834Holowanie, części , 

naprawa Krzysztof 

Radkiewicz
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 0,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8400Metale żelazne160117

 0,0570Inne niewymienione elementy160122

 0,0480Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180128555905251972252STAL-SERWICE Sp. 

z.o.o.

 2,4500Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 597,7000Żelazo i stal170405

 0,0007Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031466871337591617195"LAUREL" SALON 

KOSMETYCZNY

 0,0241Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114937295241066078Klinika 

Stomatologiczna 

"Kucharska i syn"
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037100715368251268336Gabinet lekarski 

diagnostyki 

chirurgicznej Marian 

Siemkowicz

 0,6800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280000044569 000648790170691IIMPiB O/Z 

ELASTOMERÓW I 

TECHNOLOGII GUMY

 0,0240Odpadowa tkanka zwierzęca0202020000000525261058627Zakładowa 

Przychodnia Lekarska 

W Najwyższej Izbie 

Kontroli

 0,4530Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4520Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0280Inne baterie i akumulatory160605

 1,5400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,6800Żelazo i stal170405

 0,4490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 17,6160Papier i tektura191201

 4,4700Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420612767742859371KATI-DENT GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0000Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207O90.01.Z6719842937981347119Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Wyśmierzycach

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1500Skratki190801

 1,2000Zawartość piaskowników190802

 3,2000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,3890Opakowania z metali1501041415981695681429243P.P.H.U. 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe Żaneta 

Ogrodowczyk

 0,1500Metale żelazne160117

 10,0880Miedź, brąz, mosiądz170401

 31,9540Aluminium170402

 1,1760Ołów170403

 0,1930Cynk170404

 791,9080Żelazo i stal170405

 0,0650Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0173008499512013430NZOZ FAMILY DENT 

Tatiana i Grzegorz 

Szewczyk

 27,8000Opakowania z papieru i tektury1501010126944475340209026FLESH HANDEL 

HURTOWY USŁUGI 

TRANSPORTOWE

 25,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051417172375291762897ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI Sp. z 

o.o.

 0,0020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0050Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0530Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1560Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0170Opakowania ze szkła150107

 0,1210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,1510Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0150Inne niewymienione elementy160122

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1020Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0010Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0050Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0740Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,7150Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,1420Tworzywa sztuczne170203

 5,2600Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 2,1790Żelazo i stal170405

 0,0330Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1 955,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0110Pyły z kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne

190115

 69,6600Skratki190801

 396,0000Zawartość piaskowników190802

 5 566,5000  954.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0150Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0096Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411152195342369567CENTRUM MedDent

 0,2300Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113DB17.21.Z610172039WYTWÓRNIA 

WORKÓW 

PAPIEROWYCH 

ALICJA I JAN 

KAPLORCZUK SP. J.

 0,0015Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 109,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1260Opakowania z drewna150103

 0,0700Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 29,4000Metale żelazne160117

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0383Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0161237245361639677SZPZOZ

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109087379461232115Isomed Gabinet 

Lekarski Tadeusz 

Podsiadłowski

 0,8900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050009193935370001448PRZEDSIĘBIORSTWO 

PAŃSTWOWEJ 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ W 

ŁOSICACH Sp. z o.o.

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,4500Zużyte opony160103

 0,1100Filtry olejowe160107

 1,3250Metale żelazne160117

 0,2070Inne niewymienione odpady160199

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9540Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0154Aluminium170402

 0,1420Żelazo i stal170405

 0,0984Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7115869178212083058Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

"LUX-DENTAL"

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z1401885355291704598Apteka Grodziska w 

Łąkach FARMA S.C.

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155390328991530216Indywidualna Praktyka 

Lekarska Krzysztof 

Ziemlewski

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9060Baterie i akumulatory ołowiowe1606010152943755242287137MAR-AUTO MARCIN 

SZCZEPAŃSKI
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 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016709575035251546354Gabinet 

stomatologiczny 

Skowrońska Irmina

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081429964237611499357AUTO PARTNER 

Marchwicki Rafał

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4700Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130132598549521778652Hurtownia Elektryczna 

ELKO Elżbieta i Marek 

Kowalscy

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202610218238STADO OGIERÓW W 

ŁACKU SP Z O.O.
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 4,5280Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1416334051070013497SPV AIDA 

INVESTMENT Sp. z 

o.o.

 2,3070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 54,2950Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8980Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,3450Papier i tektura191201

 35,3330Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0714Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719626018121713766NZOZ MAGMEDIC 

S.C. Marzena Stysiak i 

Włodzimierz Stysiak

 0,0234Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130228320Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Beata 

Krutczenko

 2 416,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011428964507962943174Przedsiębiorstwo 

Wodno-Kanalizacyjno-

Ciepłownicze Sp. z 

o.o.

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0212Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Ołów170403

 81,0100Żelazo i stal170405
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 21,0000Skratki190801

 48,0000Zawartość piaskowników190802

 97.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,5200Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 0,0670Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811454885108222341148Przychodnia 

Weterynaryjna "Na 

Skraju" M. Adamska, 

J. Chmielewska s.c.

 0,1630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121485555241103230Gabinet 

stomatologiczny Anita 

Perkowska

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180109179895341072782AUTO SERWIS 

Tomasz Pindor

 0,2180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Szkło170202

 0,3130Tworzywa sztuczne170203

 0,4660Żelazo i stal170405

 1,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086706933818111001745P.H.U. "Mirex" 

Mirosław Kwapiński

726



 0,2320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2550Filtry olejowe160107

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1403513435222792820Lech i Halina 

Poniatowscy Sp. J

 172,5700Opakowania z papieru i tektury1501011304378745691617302S.C."Zielone Miasto" 

J.Smoliński, A. 

Smolińska

 119,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,7000Opakowania ze szkła150107

 63,4200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101485238221027013Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystyna Gierczyńska- 

Osipiak

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501016707309528111000533PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE Sp.j. A.Kamiński, 

A.Walczyk

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0113Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507116667591203097Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska
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 0,0275Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038303157648621114017Jacek Radzienciak IPL

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0233Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502026927581315021ISPL Halina Natalia 

Rzepka

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5100Odpady tworzyw sztucznych0702131401986349521441728ALLPACK P. 

DAFERERAS-REJDYC

H

 0,0308Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101416459635691838339ANNA KOŹLAKIEWICZ

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130160566665272246580Gimnazjum nr 48 im. 

Jana Pawła II
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 0,2900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,1000Odpadowa papa1703800084234158220001106Zakład Remontowo 

Budowlany - Zbigniew 

Czapski

 5,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,8160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030021514245270202041KLINIKA LEK MED SP 

Z O O

 0,1480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214191481741DASOFT S.A.

 40,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101130075023PPHU Marek 

Banaszewski

 20,0000Gruz ceglany170102

 100,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 100,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504809077391152627NZOZ  "Medeusz"

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Filtry olejowe1601077116592668212143323Usługi Transportowe 

Protasiuk Stanisław, 

Protasiuk Celina

 7,3200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706040164216285242368350P.U. INSTAL-TECH W. 

Grochowski, T. 

Soliwoda s.c.

 5,6200Zużyte opony1601030109832131250048474AUTO CENTRUM 

ORZECHOWSKI

729



 0,2350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0164572185311501474Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Nasielsku

 360,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.33.A0100717595260213379BINDER 

INTERNATIONAL 

WARSZAWA SP. Z 

O.O.

 182,0000  149.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 4 740,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 884,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 301,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 84,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,6400Opakowania z drewna150103

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3680Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 18,7000Żelazo i stal170405

 60,0000Skratki190801
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 520,0000Zawartość piaskowników190802

 15,0000Osady z klarowania wody190902

 9,0000Osady z dekarbonizacji wody190903

 3,3000Odpady tworzyw sztucznych070213012008624LARS CO SP. J. K. 

ŁAGUTKO A. ROMAN 

J. BELINO - 

STUDZIŃSKI

 0,1000Zgary i żużle odlewnicze101003

 1,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Aluminium170402

 0,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040004427328110004026SPÓŁDZIELNIA 

OGRODNICZA 

EKSPORT-IMPORT

 0,3400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4400Opakowania z drewna150103

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3200Żelazo i stal170405
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0102330385361015391GABINET 

CHIRURGICZNY 

Andrzej Milner

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101670795153BAG Usługi 

Komunalne Leszek 

Pawlonka

 3,1000Skratki190801

 0,7800Zawartość piaskowników190802

 47,2500  36.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103919338221038809GABINET 

CHIRIRGICZNY lek. 

med. Teresa 

Leszczyńska

 0,5000Opakowania z metali1501041900044015840253651Hydrobudowa Gdańsk 

S.A.

 34 187,9600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0065Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031425819695341244303Jolanta 

Lawcewicz-CME 

Centrum Medycyny 

Ekologicznej

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0094Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031418057407591708012NZOZ Pielęgniarska 

Opieka Domowa 

CENTRUM s.c. 

Bożena Romanik, 

Grażyna Skibniewska

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100248951130130718"EWA" EWA NEJMAN 

GABINET KOSMETYKI 

LECZNICZEJ, 

PIELĘGNACYJNEJ I 

UPIEKSZAJˇCEJ

 244,6700Opakowania z papieru i tektury1501010155353991230999686Logi-Pack Malpak Sp. 

z o.o.

 37,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0285Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005505808211661659Oczyszczalnia 

ścieków w 

miejscowości Jedlina

 0,3000Skratki190801

 3,9000Zawartość piaskowników190802

 10,0000  2.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180110910725260205285WYDAWNICTWO 

"NASZA KSIĘGARNIA"

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 6,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101143405275Ewa i Bogusław 

Toruniewscy

 0,0371Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155256108621142930NZOZ GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Katarzyna 

Barańska
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 0,0062Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039302529028991093939Gab. dentystyczne 

Agata Siewierska 

Krawczyk

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6700199927960037810Apteka Marianna 

Kalińczuk

 12,1000Inne niewymienione odpady0702996700535177960071942P.P.H.U. STANEX

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011301617225660014270PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

WODNO-INŻYNIERYJ

NYCH "MELWOBUD" 

Sp. z o.o.

 0,4000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 41,0000Złom żelazny usunięty z popiołów 

paleniskowych

190102

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101670958804Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Radomiu

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 2,3080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2000Kwasy trawiące110105DJ28.51.Z6730054189482056362P.P.U.H. "MAZUREK" 

Mirosław Mazurek

 0,0500Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000  0.10Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 149,6160Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z1903151765871000833Pipelife Polska S.A.

 20,4100Opakowania z papieru i tektury150101

 16,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 208,2000Opakowania z drewna150103

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,0600Żelazo i stal170405
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112609205261342305Warszawskie 

Przedsiębiorstwo 

Geodezyjne S.A.

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104480998211316394Gabinet Urologiczny

 0,9210Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z1300063065661001571ZUH "AUTO-ZŁOM" G. 

KIERZKOWSKI

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,3200Zużyte opony160103

 0,0530Filtry olejowe160107

 0,0590Płyny hamulcowe160113

 1,1140Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 245,4600Metale żelazne160117

 9,2300Metale nieżelazne160118

 5,2400Tworzywa sztuczne160119

 5,8500Szkło160120

 3,3080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,0820Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180171858399511998375SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

LECZNICTWA 

OTWARTEGO W-WA 

-URSYNÓW

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 20,0899Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,9260Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0450Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027101831698231385754Przychodnia 

Weterynaryjna Dla 

Zwierząt lek. wet. 

Adam Żurawski
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0103146821230150459Jerzy Schilling Gabinet 

lekarski

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030110339629511859834GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. M. 

Michasiewicz

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0430Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180102137455260005445Ogólnopolska Sieć 

Detaliczna Patio Color 

Sp z o.o.

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118854935251168691Gabinet Ortodontyczny

 0,1450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180163620505272262656Wojewódzki Urząd 

Pracy W Warszawie

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0850Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7700Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040148775605211264661Lecznica dla zwierzat 

Jerzy Burbelka
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 0,1387Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych1501021414984628381360164MAJ-BUD Materiały 

Budowlane Majchrzak 

Paweł

 0,0040Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181015709942W.P.H.U Pisklak 

Marcin Suszyński

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0500Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802037116898248231480837Przychodnia 

Weterynaryjna

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152045158512611745Praktyka 

Stomatologiczna 

Dental House

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DL33.30.Z0164226169511998760AB MICRO SP. Z O.O.

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0025Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 118,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ27.32.Z5503258515210089084HW PIETRZAK 

HOLDING SP. Z O.O.

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Aluminium170402

 76,0100Żelazo i stal170405

 0,0490Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010173204679511087277Centrum Stomatologii 

Estetycznej dr n. med. 

Tomasz Woś

 0,0490Roztwory utrwalaczy090104

 0,4020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 44,2800Opakowania z papieru i tektury1501010164214335242368539ERTOM TRADE SP Z 

O.O.

 5,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z140313549AUTO-SZLIF Marcin 

Osowski

 0,0300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 25,3990Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DG24.30.Z130186797FARBY MAESTORIA 

POLSKA SP.Z O.O0

 4,1550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3830Opakowania z metali150104

 16,2100Opakowania z papieru i tektury1501010164240355213111677Neo-Świat Rajmund 

Węgrzynek, Paweł 

Brodzik Sp. Jawna

 6,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 12,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,3400Drewno170201

 1,7900Mieszaniny metali170407

 44,9700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131426563777962808594SKLEP Z ODZIEŻĄ 

NOWĄ I UŻYWANĄ

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172309885221500614GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

BOŻENA OLEKSIUK

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141516711Monika 

Szkultecka-Dębek

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122567607981123779Praktyka Lekarska 

Dentystyczna Aneta 

Sadowska
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 0,0010Odpady zawierające niebezpieczne 

silikony

0702169510930869221404226MAGIC DENT 

PRACOWNIA 

TECHNIKI 

DENTYSTYCZNEJ 

Katarzyna Sałach

 0,0120Inne niewymienione odpady101399

 0,0010Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010489890PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA DLA 

DZIECI MED-MAX

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087103734508221016179Marek Węsik

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0000Papier i tektura200101

 0,0000Szkło200102

 0,0000Tworzywa sztuczne200139

 0,0000Metale200140

 2,6200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214DL31.62.A0110393801180023108Dantom SC

 0,0480Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801117103400908211012754Zakład Usługowy 

Blacharstwo-Lakiernict

wo Pojazdów 

Samochodowych 

Marian Pradiuch

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205142200068AUTO NAPRAWA 

Stanisław Bober

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Filtry olejowe160107

 1,4608Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416014925361618356"OSTEON" NZOZ im. 

prof. J. Jasielskiego
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 0,0635Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3575Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1426300189512324963JBM Grupa Medyczna

 0,0355Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,8200Opakowania z papieru i tektury1501010162795091181516988Mazowiecka Fabryka 

Drożdży "Józefów" Sp. 

z o.o.

 3,9400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,8100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 138,9000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0050Opakowania z metali1501045503871487591020451PHU "RYLEX"

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Mieszaniny metali170407

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037100945438211039523IPL Bożena Grabarska
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 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180110501101180015675PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE GALW-IMP 

SP. Z O.O.

 0,0950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4830Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2040Opakowania z metali150104

 1,0000Inne niewymienione odpady190899

 10,1010Wody popłuczne i ługi macierzyste070601DI26.63.Z2733160946311907461Górażdże Beton Sp. z 

o.o.

 0,0435Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031704235565821181459Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny 

Arkadiusz Hubisz

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3450Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111146468260Zakład Usługowy 

"Pabud Meble" Paweł 

Jakubicz Andrzej 

Malczyk  S.J.

 0,0900Odpady proszków powlekających080201

 0,0050Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.12.Z0171627039511998429NZOZ MICROMED

 0,0003Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 25,8600Odpady proszków powlekających080201DK29.71.Z0119727435270161187PPH "AKPO" 

Cegiełkowski, 

Niedzielska sp. j.

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Aluminium170402

 251,6140Żelazo i stal170405

 0,1700Tworzywa sztuczne i guma191204

 5,4940Szkło191205

 1,1020Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601O90.02.Z6701819597962197966Chimirec Polska Sp. z 

o.o.

 16,9750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,9500Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 1,5200Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 35,5510Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,7510Opakowania z metali150104

 2,3700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 16,2850Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 2,1720Żelazo i stal170405

 14,2810Papier i tektura191201

 24,0330Metale żelazne191202

 0,0950Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211
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 0,1530Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036707490649481087863Prywatna 

Specjalistyczna 

Przychodnia 

Stomatologiczna

 75,6700Odpadowa tkanka zwierzęca020202670830085UBOJNIA ZWIERZĄT 

GOSPODARCZYCH 

ANDRZEJ KAZAŁA

 28,0700Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G51.57.Z1302371707611006892AUTO-SZROT, 

Skup-Sprzedaż 

Samochód i Części, 

Punkt Skupu Złomu i 

Metali Kolorowych, 

Adam Milewski

 0,2500Zużyte opony160103

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0780Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0800Zbiorniki na gaz skroplony160116

 6,2450Metale żelazne160117

 0,2300Tworzywa sztuczne160119

 0,3700Szkło160120

 0,5750Inne niewymienione elementy160122

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0020Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,8200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010173190045321779107Otwocki Zakład 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o.

 14,2200Żelazo i stal170405

 2,7800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,1450Opakowania z tworzyw sztucznych1501027100361038210003210Zakład Produkcyjny 

Mirosław Kabaciński

 50,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0123330055211558724BAUER MEDICINE 

Elżbieta 

Gutkowska-Bauer

 0,0195Inne niewymienione odpady100899DM35.12.Z6727172759482200304PPH STANMAR SP. Z 

O.O.

 11,7840Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2210Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,6910Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1090Żelazo i stal170405

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140009308687961063028Biblioteka 

Pedagogiczna w 

Radomiu

 0,0575Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811409811108151491129"CZTERY ŁAPY" 

Przychodnia 

Weterynaryjna Marcin 

Kuszaj

 0,0305Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 255,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201216114221888791582332Janusz Truchlewski 

"UNIKOR"

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4600Żelazo i stal170405

 0,5500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.42.Z7502170108341677707Mazowieckie Centrum 

Chodowli i Rozrodu 

Zwierząt Sp. z o.o. w 

Łowiczu

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zużyte opony160103

 219,0000Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) inne niż wymienione w 16 

10 03

161004

 0,7000Mieszaniny metali170407

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,5500Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 0,0200Szkło200102

 0,0200Tworzywa sztuczne200139
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 2,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502022202498939581527209Desotec Polska Sp. z 

o.o.

 7,5000Zużyty węgiel aktywny190904

 6,0800Żużle odlewnicze100903DJ27.51.Z7500128388380005403KORNAK 

MAŁGORZATA 

KORNAK MACIEJ 

KORNAK SP.J.

 6,4000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,4300Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080105186709521008492Mechanika Pojazdowa 

- Handel Art. 

Przemysłowymi 

Włodzimierz 

Napiórkowski

 0,0020Opakowania z drewna150103

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G50.20.A0148933985212979451Autotronik II s.c. 

Lambert & Borkowski

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0222Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0126150575261678152Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Danuta 

Sokołowska

 0,0696Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811415071787581964908Gabinet Weterynaryjny 

"4 Łapy"

 0,0481Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 20,8000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305021460153409512353953UGOS SERWIS Sp. z 

o.o.

 439,6430Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 90,6000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0028Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037102486441130853322Gabinet chirurgiczny

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z011562011NEW-MED Lecznica

751



 0,2970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173037605252211012NZOZ Lecznica 

Stomatologiczna MIŁY 

UŚMIECH

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0280Opakowania z papieru i tektury1501010161736408371553111P.H. JANTAR S.C. 

JASZCZAK TADEUSZ, 

KUŹMIŃSKI 

KRZYSZTOF

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2710Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 1,1600Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2895Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426029675261308082ORTO-ROYAL Maria 

Tarnawska
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 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0253Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7116904028211252286Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Matejek-Machnicka

 0,0167Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202142989067Gabinet Weterynaryjny 

"UNIWET" s.c. 

lek.wet.Tomasz

 1,4000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706055906458205371058930ARBUD Krzysztof Kluj

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z6705137177960105486APTEKA mgr farm. 

Waśkiewicz Bożena

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0119228635221082281SOUDAL Sp.z o.o.

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202015829155Przychodnia 

Weterynaryjna 

"Płocka" Agnieszka 

Chełmińska-Walerzak
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 0,0435Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102384137741016481La estetica Agnieszka 

Lemiec

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205144433641Mechanika 

samochodowa 

Katarzyna Filipiak

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,3200Metale żelazne160117

 0,0062Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122515145212203934MAŁGORZATA 

MALCZEWSKA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670891661SALON 

KOSMETYCZNY EWA 

JAROSZYŃSKA

 0,0027Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2880Inne oleje hydrauliczne1301131463487211251618560Miejski Zakład 

Oczyszczania w 

Wołominie Sp. z o.o.
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 0,2880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 293,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 325,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,6800Opakowania z metali150104

 15,4800Opakowania wielomateriałowe150105

 1 120,6600Opakowania ze szkła150107

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8900Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,2360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 174,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,6900Odpadowa papa170380

 729,1400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 272,2000Papier i tektura191201

 25,8200Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 615,2600Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 4 412,1800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010240989Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny Ryszrd 

Stańczak

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3200Opakowania z papieru i tektury1501016709885807971032495ROMAL ROMAN 

MALCZEWSKI

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730061807272504273NZOZ Rodent Lilianna 

Rodkiewicz

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052802037087421354756ACREA Ewa 

Okurowska

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,9310Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4820Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Szkło170202

 0,6000Tworzywa sztuczne170203

 0,0520Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180120310721250018875monika&co

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Szkło170202

 0,0300Tworzywa sztuczne170203

 1,7800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086730194038111711180Zakład Projektowo 

Usługowy "ZNAK" 

Stanisław Wawrzak 

Sp. j.

 0,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0940Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 53,5000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 12,1500Żelazo i stal170405

 480,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106570409511568781PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Iwona Gajewska

 14,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.90.Z0174078435222623649KAMIX SP. Z O.O.

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102140938930Henderson I Edyta 

Wioletta Fijałkowska
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0627Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7124963008241042671ISPS Barbara 

Niedzwiecka

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DL33.20.B6109468197742452600ORLEN Automatyka 

Sp. z o.o.

 1,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,9780Freony, HCFC, HFC140601

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,7000Opakowania z drewna150103

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1000Aluminium170402

 15,9000Żelazo i stal170405

 3,4000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 2,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103012577552"NOWAL" Ślusarka 

Aluminiowa Nowak

 0,0400Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501011412154121251414917"ARCHBUD" Anna 

Kuran

 0,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103710475512Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407020386181143001Praktyka 

Stomatologiczna Kinga 

Stradomska

 0,3100Zmieszane odpady opakowaniowe1501060006693585270007138Zespół Szkół nr 24 im. 

prof. Stefana Bryły

 0,1320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,3380Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003208227961066015ARESZT ŚLEDCZY w 

RADOMIU

 0,1700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,2000Roztwory utrwalaczy090104

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,1220Papier i tektura200101

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108522679520006410NZOZ "DOM 

POGODNEJ 

STAROŚCI"

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021467235807591700281RYTEL GABINET 

WETERYNARYJNY 

KRZYSZTOF RYTEL

 0,2480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709381157981325661SPZOZ Stara Błotnica

 0,0505Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0530Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E40.30.A1415116948121878705KOZIENICKA 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA Sp. z 

o.o.

 3 020,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1750Zużyte opony160103

 0,0680Filtry olejowe160107

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 27,0000Żelazo i stal170405

 31,5000Skratki190801

 100,1000Zawartość piaskowników190802

 2 910,8000  399.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1302761875671325312KONTRAKTOWY 

OŚRODEK ZDROWIA 

W ZAŁUSKACH

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103013170373MED-EXPERT Sp. z 

o.o.

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1404040687010003943GabinetStomatologiczn

y "NA FLORY" J.i M. 

Pochwalscy s.c.

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0161581545221592438Gabinet 

Stomatologiczny lek 

stomat Edyta Jędra

 0,0607Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020045820397581002368Przychodnia 

Weterynaryjna "AGA"
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 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030153730701180868047ART TOO Andrzej 

Golec

 0,0000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811424912037591598776Gabinet weterynaryjny 

Karolina Falkowska

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031465566558921413468SALON 

KOSMETYCZNY 

GLAMOUR 

MAGDALENA 

SOBIECHOWSKA

 94,1800Opakowania z papieru i tektury1501011403803911070002973"ALDI" Sp. z o.o.

 33,2500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych1501028126327058512841014Vestas Poland Sp. z 

o.o.

 0,1800Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.62.A6709052807961699565ZAKŁADY 

AUTOMATYKI 

KOMBUD SA

 0,1300Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 8,9500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,0190Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,0150Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,5100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0240Odpady spawalnicze120113

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6340Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z metali150104

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0107042655271340590Danfoss sp. z o.o.
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 4,9160Papier i tektura1912010125016781230009867WYSZKOWSKI 

JAROSŁAW PPH 

JAWA A.  J. 

WYSZKOWSCY

 0,0600Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801190125398605270101908Drukarnia ART 

Kazimierz Jannasz

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,2000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 5,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Inne baterie i akumulatory160605

 477,0500Papier i tektura191201

 2,6820Metale nieżelazne191203

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670172860DUO DENT Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Guza -Klemm

 0,1830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021413927757611453800Gabinet Weterynaryjny 

Simental lek. wet. 

Agnieszka 

Chmielewska
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027100720918261187697Gabinet Weteranyjny J. 

Chrzanowski i Z. Frydel

 0,7320Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020057235948790177836Nova Trading S.A.

 1,3310Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2800Opakowania z drewna150103

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4120Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

0603140115457511130005700ACO ELEMENTY 

BUDOWLANE SP. Z 

O.O.

 1,2930Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0610Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 382,0000Inne niewymienione odpady080499

 26,3000Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 0,6300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7200Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania z metali150104

 3,5550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,0890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6200Papier i tektura200101

 34,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 10,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502028712105409561998816Zakład Usług 

Taborowych 

"REMTRAK" Sp. z o.o.

 0,0010Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,5000Wybrakowane wyroby101382DI26.61.Z1405610691230346547Grzegorz Kabala 

Zakład Produkcyjno 

Handlowy

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016700688497981053464Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Transportow

e Wiesław Kędziora

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202015572561Sklep Auto-Części 

Mechanika Pojazdowa 

Jacek Włodarski
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 0,1370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,7600Żelazo i stal170405

 0,0312Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161300543405680002241BIURO 

RACHUNKOWE 

"KONSULTANT" MGR 

IRENEUSZ 

JABŁOŃSKI

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O91.33.Z0119489575252067816STOWARZYSZENIE 

"ELEUTERIA"

 0,1490Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z5500294377571009245Prywatna Praktyka 

Weterynaryjna Robert 

Suchcicki

 2,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.A0027101255660004780"BUDMAT AUTO 2" 

Sp.z o.o.

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5750Filtry olejowe160107

 0,1380Tworzywa sztuczne160119

 0,0232Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,7000Żelazo i stal170405145857716Muzeum Wsi 

Radomskiej

 0,6800Opakowania z papieru i tektury150101G52.48.G0104462601230031631"DREWMET" 

SŁAWOMIR 

SOBCZYK

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302803905661058542NZOZ MEDICA

 0,4660Freony, HCFC, HFC140601011542712EKOSTAR Piotr Golik, 

Krzysztof Buczyński 

Sp.j.

 1,8720Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,6020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7990Żelazo i stal170405

 17,5000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080004920327580000203Ostrołęcka 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w 

Ostrołęce

 39,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 25,9000Opakowania ze szkła150107

 7,4000Metale200140

 74,0000Odpady wielkogabarytowe200307

 1 142,6000Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102F45.33.A5905069307730003807Z.R.B FABUD ADAM 

FIJAŁKOWSKI
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 10,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,6000Odpadowa papa170380

 0,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 19,3550Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411F45.21.A2204078375842612083ENEVA Telecom Sp. z 

o.o.- Centrala

 1,6900Papier i tektura191201

 0,4600Opakowania z papieru i tektury1501015507341537591415505FHU "KERN" Tomasz 

Kasiłowski

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0725Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405896881181846378NZOZ Lesznodent M. 

Bryczek i D. Tomasik 

Lekarze Stomatolodzy 

Sp. P

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0115553609511956879KARMAZYN SP. Z 

O.O.

 6,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001017103043318210009193HEMI KOSIERADZKI 

WYSOKIŃSKI SP J

 0,0038Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110130016305272134881Przedszkole 238

 1,1020Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

770



 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730158207971641544Gabinet 

Stomatologiczny 

Paulina Wierzbicka

 382,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304010857106BONA-AGRA Sp.z o.o.

 0,0220Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 4,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037504643518381024414Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Sypień-Witkowska

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7550Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803182917707909591452482Kolporter S.H.

 122,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 46,3870Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,4390Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 4,7520Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 38,5960Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7340Inne baterie i akumulatory160605

 3,8400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,2000Szkło170202

 1,3080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 7 038,0790Papier i tektura191201

 1,3410Odpady wielkogabarytowe200307

 22,7300Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0004406508260003442OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

"GARWOLIN"

 400,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 2 736,8500Odpadowa serwatka020580

 0,2400Kwas siarkowy i siarkawy060101

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

772



 0,7520Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 27,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 9,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3200Zużyte opony160103

 0,1300Filtry olejowe160107

 45,1800Metale żelazne160117

 0,0516Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0725Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2500Zawartość piaskowników190802

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091309570655671462316Apteka Dołęgowska 

Iwona

 2,7400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709042715708946340197588ZAKŁADY 

REMONTOWE 

ENERGETYKI 

KATOWICE SPÓŁKA 

AKCYJNA

 0,2090Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811427608968661656658Vet4Pet Przychodnia 

Weterynaryjna

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109521705342030998Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna 

Beszte-Borowska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3230Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401086701975357961341935K&K JACENTY 

KRUPA

 0,1550Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0750Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0100Osady z klejów i szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 11

080412

 0,0230Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0385Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Opakowania z drewna150103

 0,0060Opakowania z metali150104

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408642109511937592DERMEA GABINET 

DERMATOLOGII 

OGÓLNEJ I 

ESTETYCZNEJ

 131,5000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112DI26.13.Z1415617307962851710SOLBIKA Sp.z o.o.

 27,3600Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 7,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 7,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0081Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101054731054Hodowla Drobiu w 

Żytkowicach - Paweł 

Gnyś

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213E41.00.A6708112488111002644Zakład Usług 

Komunalnych w 

Siennie

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4400Skratki190801

 1,7800Zawartość piaskowników190802

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501011463312645242754308PROMOTORZY 

TRADING Spólka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

S.K.A.

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,0048Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2400  0.01Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607082722716919540013407MALKOR S.C. 

ANDRZEJ BIAŁOŻYT, 

BARBARA BIAŁOŻYT

 0,6000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z6705387177960102766APTEKA MGR FARM 

ANNA FAFARA
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 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0300Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810155662769512088451Lecznica weterynaryjna 

s.c.

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0259Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130069359801180037553SMJ sport Hurtownia 

Artykułów Sportowych 

Sławomir Stasiak

 0,0350Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0703047504474478350003724LOGIS S A

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111461221355213631081NEWECO Sp.z 

o.o.Sp.k.

 0,0020Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030120345805250005142SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW - 

SUPERSAM

 60,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 179,5600Odpady tworzyw sztucznych0702131405996001181863336Pro-Flex S.A.

 82,7010Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 4,2820Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 16,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 21,8380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,5900Opakowania z papieru i tektury1501011401651615242541995BIMs PLUS FHH Sp. z 

o.o. Warszawa S.K.

 3,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0100Opakowania z drewna150103

 0,0600Opakowania z metali150104

 0,1400Zużyte opony160103

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 2,2000Ołów170403

 9,6900Papier i tektura191201

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081422025357742508134IRBUD Sławomir Garlej

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,7000Inne niewymienione odpady060899DL32.10.Z0115692371180006541Topsil Semiconductor 

Materials S.A.

 0,9180Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,5990Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,8320Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 5,0680Opakowania z papieru i tektury150101

 10,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104

 1,9830Opakowania ze szkła150107

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 6,2530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,0610Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 6,0080Żelazo i stal170405

 0,3500Opakowania z papieru i tektury1501010116601105341035195USŁUGI 

POLIGRAFICZNE 

BARTYZEL JANUSZ

 0,0037Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z0121014475321030332Bartosz Jan Choiński 

Auto

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021459197945213015933Anna Derela Usługi 

Weterynaryjne

 0,3150Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DL31.10.B0155246395272409415CATEPILLAR 

REMANUFACTURING 

SERVICES RADOM 

SP. Z O.O.
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 1,8600Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,1700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 46,1050Wodne ciecze myjące120301

 1,1660Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,1210Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,6700Opakowania z drewna150103

 0,3835Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0235Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,2840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1330Filtry olejowe160107

 0,2330Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 109,5160Metale żelazne160117

 21,8580Metale nieżelazne160118

 3,2180Inne niewymienione odpady160199

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 14,8040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161460559537621953757PPHU Skup Sprzedaż 

Złomu Metali 

Szlachetnych Damian 

Wrzesiński

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7104807438241279580PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Elżbieta Mikulska

 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100148582781250314639"MOTORCARS" Z. 

Sakowicz

 0,1200Zużyte opony160103

 0,9000Metale żelazne160117

 0,4100Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Szkło160120

 0,8480Inne niewymienione elementy160122

 0,4100Opakowania z papieru i tektury1501010124884239521433522WIMATECH WIKTOR 

NOWICKI I 

WSPÓLNICY SP.J.

 0,3410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9930Opakowania z drewna150103

 0,3080Opakowania z metali150104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417667676631675851BEAUTY, MASSAGE 

&SPA AGNIESZKA 

ZAPAŁA
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 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216010183004AS Przedsiebiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe

 1,8400Żelazo i stal170405

 7,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414394077010125830GOLDENMED Sp.zo.o.

 0,0430Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0122649131130888326Carrier Polska Sp. z 

o.o.

 0,1080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0930Opakowania z drewna150103

 0,0720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,4920Żelazo i stal170405

 0,0330Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005496605311411506Urząd Gminy Brochów

 1,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214L75.11.Z0132721165272185358Starostwo Powiatu 

Warszawskiego 

Zachodniego

 0,3552Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5503673417591022042NZOZ Specjalistyczna 

Poradnia Okulistyczna 

Danuta J. 

Mossakowska

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9300Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201827124917808211884081Gospodarstwo Rolne 

Wysokiński Dariusz

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095512653647582077210Apteka "Melisa" s.c.

 1,0000Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.B1303134685681316823UN WHA POLSKA Sp. 

z o.o.

 15,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7000Żelazo i stal170405

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501017500015408380000268ZPC FLISANKA 

ZAKŁAD PRACY 

CHRONIONEJ

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 187,5000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308O90.02.Z1403474717621913545Baj-Pros Eko Sp. z 

o.o.

 88,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080125975201181846415OFFDRUK

 0,8560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0600Aluminium170402

 3,5050Papier i tektura191201

 0,0014Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.13.Z0114767315241075634Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Elżbieta Kozieł

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459887087962243169SALON URODY 

PERFECT LADY 

Agnieszka Maciąg

 101,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056102302457741012974BILDAU&BUSSMAN 

POLSKA SP. Z O.O.

 52,8200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091410235815222854248DLL SP Z O.O.
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 3,8000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216273726550ZAKŁAD ROBÓT 

INŻYNIERYJNYCH I 

SPECJALNYCH S C 

KATOWICE 

WŁODZIMIERZ 

GÓRSKI TOMASZ 

GÓRSKI

 508,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 136,5000Gruz ceglany170102

 87,7000Drewno170201

 24,4000Tworzywa sztuczne170203

 12,5000Odpadowa papa170380

 1,9000Miedź, brąz, mosiądz170401

 15,2000Aluminium170402

 968,8000Żelazo i stal170405

 0,3000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 15,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0023Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0106116871130429222dr n. med. Krzysztof 

Szafranko

 4,0120Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057116325708221041668PHU "FOX" Kazimierz 

Lis

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 27,5700Zużyte opony160103
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 0,3280Filtry olejowe160107

 0,2850Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 1,8730Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 997,6770Metale żelazne160117

 36,0550Metale nieżelazne160118

 20,7380Tworzywa sztuczne160119

 11,8390Szkło160120

 4,0640Inne niewymienione elementy160122

 4,1230Inne niewymienione odpady160199

 11,0260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103610141671GABINET 

KARDIOLOGICZNY

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112192475211168590Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom.Bożena 

Górka

 0,0231Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1404480838941333809NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

STOMATOLOGIA 

AKODENT
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 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E41.00.A0172778081181592156GMINNE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI 

IZABELIN "MOKRE 

ŁĄKI" Sp. z o.o.

 0,2700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 18,7500Skratki190801

 53,2300Zawartość piaskowników190802

 1 777,6200  341.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458866989482169592VIC-MED Medyczne 

Centrum Opieki 

Domowej

 0,2617Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7104631828231291444Prywatna Przychodnia 

Stomatologiczna 

VITADENT Rafał 

Flakowski & Mikołaj 

Flakowski

 0,0550Metale żelazne160117G50.20.A0101780035220151258ASO FIAT TADEUSZ 

JANKOWSKI

 0,0250Tworzywa sztuczne160119
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 0,0800Filtry olejowe160107G50.20.A010456011MECHANIKA 

POJAZDOWA s.c. 

Józef i Robert Lech

 47,3500Zużyte opony160103G50.20.A7103160678211004418AUTOMARKET 

Chełstowski Jerzy

 0,0190Filtry olejowe160107

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0121791715221625439Adrianna Wacławik

 0,0078Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213M80.41.Z0130355341131948935Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w 

Warszawie

 0,1060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Inne baterie i akumulatory160605

 0,4000Odpady tworzyw sztucznych0702130900130825540231993SOLBET SP. Z O.O.

 1,8850Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 521,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 12,5000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101301

 9,3000Wybrakowane wyroby101382

 2,1000Inne niewymienione odpady101399

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,2000Filtry olejowe160107

 15,0400Metale żelazne160117

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110K71.32.Z0103478201180045417PERI POLSKA SP. Z 

O.O.

 0,2690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0720Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Tworzywa sztuczne170203

 3,8750Aluminium170402

 82,3700Żelazo i stal170405

 0,0989Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1400855395671528788IPL Aleksandra 

Lubasińska
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 0,0463Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1464370115242755905GABI DENT S C 

DOROTA SEKUŁA 

PAULINA 

KORZENIEWSKA

 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020601812715372431644POL-OIL 

CORPORATION Sp. z 

o.o.

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103145558267Nasme Sp. z o.o.

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149723015210417803Centrum Dermatologii 

DERMEDICA 

Magdalena 

Brajczewska

 10,9100Odpady proszków powlekających0802010108946851130100189Lakiernia Proszkowa 

Andrzej Roguski, 

Wiesław Roguski

 0,1650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9300Odpadowa tkanka zwierzęca0202026100299397740023007Z.P.R. "FILERYB" B. 

KANIA, A. 

HAŁACZKIEWICZ

 1,6200Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090308186228251161957APTEKA mgr farm. 

Elżbieta Szczygielska

 0,0950Papier i tektura191201

 124,8200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.12.Z7100656888240000015ZAKŁAD MEBLARSKI 

"ADAM" TERESA 

ADAMOWICZ

 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,1199Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2557Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.24.Z6705388298110001938"Skup i Sprzedaż Skór 

Zwierzęcych" Tadeusz 

Bajon

 0,0300Opakowania z drewna150103

 0,1600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280G51.90.Z0020003005270204815GRAFIKUS SYSTEMY 

GRAFICZNE Sp. z o.o.

 0,8000Inne niewymienione odpady070799

 0,4100Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 1,0300Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0500Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 5,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036706792407980005931PVG POLSKA SP.Z 

O.O.

 0,0003Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 6,1000Odpadowa tkanka zwierzęca0202021424083897582319736A.B.M. - DRÓB Artur i 

Beata Makoś S.C.

 0,1000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,1168Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300614695691018955NZOZ CENT.MED 

FILIA W WIECZNI

 0,0097Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0031Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031707038607591041364Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

Bozena Sztuc

 1,7444Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140129384641250839508"JURANT" SP. J. A. 

MATEJAK, J. 

BORKOWSKI

 44,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 53,7250Gruz ceglany170102

 97,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 121,5000Minerały (np. piasek, kamienie)191209
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 2 371,6500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 30,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

 0,1280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208CB14.21.Z6709264197961840294P.P.H.U. 

"TRANS-ŻWIR" 

Honorata Jasińska

 0,0600Opakowania z drewna150103

 2,0000Zużyte opony160103

 0,0500Żelazo i stal170405

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038505048868732546300NZOZ NUTRIMED 

KŁĘK & SZYBIŃSKI 

SP. J.

 1,5280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6000Zużyte opony1601031402234445213356367KUHN Polska Sp. z 

o.o.

 0,0025Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317DB18.22.A0101881605220100456DIGEL POLSKA SP. Z 

O.O.

 0,0260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036702303047981326519SP ZOZ w Radzanowie

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Papier i tektura200101
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036720148815211222622SALON 

KOSMETYCZNY 

Monika Kołodziejska

 0,0447Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030605156605372553241MEDICA K. Tetrycz, O. 

Tortyna S.C.

 4,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050145854215272667778Lipski Sp.z o.o., Sp.k.

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8000Zużyte opony160103

 0,8500Filtry olejowe160107

 1,4200Tworzywa sztuczne160119

 1,5800Szkło160120

 0,7000Inne niewymienione elementy160122

 0,1800Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607080107924301230018369BH MOTOR OIL M.G. 

POMIANOWSCY Sp. 

J.
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 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021413339101131941028Gabinet Weterynaryjny 

EMSO Iwona Pijarska- 

Bieńkowska

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037115789708241321158Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Marlena Gałązka

 1,4155Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1301581635671070131CM Targowa (d.NZOZ 

"INTER-MED")

 0,1260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0701Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130062241955220051373Hanna Podgajniak 

Sklep Elektryczny

 0,1260Inne baterie i akumulatory160605

 0,0020Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101140032448NZOZ "DENTICUS" 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

Małgorzata 

Czerniawska

 0,0020Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180120849215340212175Z.P.H. EDEL 

EDWARD PANEK

 0,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081302773185681201617AUTO SPORT Piotr 

Bulkowski

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0300Metale żelazne160117

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7101067668211417310Gab. Stomatologiczny 

Hanna 

Tarkowska-Koziak
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 15,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010109633285321008284KOMUNALNE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O.

 60,0000Odpady z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

01 05, 10 01 07 i 10 01 18

100119

 1 782,7000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 9 477,0000Żelazo i stal170405

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116904995291031886Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Mizeracka

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417143457151281153Maria KOTAS 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0465Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300292765671313912Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Skibińska

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501010084255105220102426Zakład Techniki 

Cieplnej i Chłodniczej

 0,1000Opakowania z drewna150103

 10,5200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DB17.21.Z0004560888230002337SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW CHEGOS
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 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 13,2800Papier i tektura191201

 0,0219Odpady zawierające rtęć060404K74.30.Z6113772467742743094ORLEN 

LABORATORIUM Sp. 

z o.o.

 0,0010Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3720Zdyspergowany olej inny niż 

wymieniony w 08 03 19

080380

 0,3100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,6320Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,3550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0185Opakowania ze szkła150107

 2,7350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Zużyte opony160103
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 0,0950Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6140Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0648Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0585Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0150Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0140Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0780Drewno170201

 0,0620Szkło170202

 0,0950Tworzywa sztuczne170203

 1,0815Żelazo i stal170405

 0,0630Inne niewymienione odpady190999

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091408914477742551466Apteka Medicor

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011015310ORAL - MED Lecznica 

Stomatologiczna

 2,1530Opakowania z papieru i tektury150101260287537K-Ex Spółka z o.o.
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 32,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9300Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0161900705361643437APTEKA s.c. Jan 

Michalski, Małgorzata 

Michalska

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DJ28.75.B0141536901250058998PPHU "TED-POL" 

TADEUSZ CHUDZIK

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0965Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0302385115431159512Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna J.T. 

Borkowska

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708411087961100835Gabinet 

Ginekologiczny Joanna 

Dąbrowska-Jastalska

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161467437885211961325SOFT MACHINES 

Grzegorz Petrykowski

 0,2970Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DI26.51.Z0021756725270105272SVANTEK SP. Z O.O.

 0,0170Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Metale nieżelazne160118

 0,1290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0196Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0123Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090119557335210125704APTEKA Nicejska 

Teresa Mazur Sp.j.

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028904056968841113698VETERGEN Joanna 

Sanford

 30,7500Zmieszane odpady opakowaniowe150106K70.20.Z142510290WARBUD VINCI 

FACILITIES SP. Z O.O.

 0,8160Papier i tektura191201

 0,1600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0124448741230529756NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA SP.Z O.O.

 0,0330Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111886531130169117GABINET 

LARYNGOLOGICZNO-I

NTERNISTYCZNY dr n. 

med. Stanisław Nitek

 0,0240Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011301791075661075428Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Barbara Kamińska

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,5800Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DB18.21.Z3703733616850013860PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE  

"ORZEŁ"  Krzysztof 

Smyka

 0,5000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080148762307981192622Mechanika Pojazdowa 

Sławomir Polak

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 76,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.A7115851838241548689Fabryka Mebli 

MEBLOCROSS 

Myszkowscy Sp.j.

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3980Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Opakowania z metali150104

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3000Opakowania z papieru i tektury150101DJ28.51.Z0173458301132316410"Anodal" Anodowanie i 

Barwienie Aluminium 

Sujecki Radosław, 

Sujecki Marcin

 0,0104Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502016007581032352ISPL Hanna Maria 

Ślubowska

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417802607961081730GABINET LEKARSKI 

MARIA CHOIŃSKA

 0,0445Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146541889FOURMED Sp. z o.o.

 8,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0151587495222642902Summit Auto Poland 

Sp. z o.o.

 4,2430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3470Opakowania z drewna150103
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 0,2650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,2370Zużyte opony160103

 1,1490Filtry olejowe160107

 0,3550Płyny hamulcowe160113

 0,1240Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,4380Metale żelazne160117

 0,5870Tworzywa sztuczne160119

 0,0620Szkło160120

 0,0880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149023645272215036"CONTI-MEDICA" Sp.z 

o.o.

 124,7120Opakowania z papieru i tektury150101013269172Gmina Halinów

 89,5770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 135,6830Opakowania ze szkła150107

 2,2700Zużyte opony160103
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 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 28,9900Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 40,8200Gruz ceglany170102

 21,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,2600Odpadowa papa170380

 0,3000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0330Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 3,2200Urządzenia zawierające freony200123

 0,0150Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0500Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 2,4700Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 1,6660Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,6580Metale200140

 38,5800Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 117,9800Odpady ulegające biodegradacji200201

 900,9800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 43,9500Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0981Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026708963978121407555GABINET 

WETERYNARYJNY 

WIESŁAW WNUK

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020111853301250041041PPH PRIMART 

MAREK 

ŁUKASIEWICZ

 0,0252Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101670896990"AUTO-SOLID" s.c. 

Zbigniew Kaim i S-ka

 3,0000Zużyte opony160103

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011409147117962651164"MA-GA" Maciej 

Gabryś

 25,3100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,1200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,2800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 63,4900Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 58,1000Odpady ulegające biodegradacji200201

 26,6800Gleba i ziemia, w tym kamienie200202
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 0,0290Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108K73.10.G0104013695250007282INSTYTUT 

TECHNICZNY WOJSK 

LOTNICZYCH

 0,2850Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4240Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,9120Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0930Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania ze szkła150107

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0820Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0620Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,0150Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0810Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,4040Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0050Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0800Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,1500Żelazo i stal170405

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046719620967961631544Indywidulna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Niesłochowska-Rzepka

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166719433487971630405GRÓJECKIE 

TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SP. Z 

O.O.

 0,2100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0002889755220002529SAMODZIELNY 

PUBLICZNY 

CENTRALNY SZPITAL 

KLINICZNY W 

WARSZAWIE

 3,3400Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,2680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,4340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 4,8250Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 325,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4070Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 517,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108
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 0,0072Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118535305211780859Usługi 

Stomatologiczne 

Małgorzata Laskowska

 0,0270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214L75.12.Z6709623787991607705POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA W 

SZYDŁOWCU

 1,8000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020171891455222584702Schronisko dla 

bezdomnych zwierząt 

"Na paluchu"

 0,9700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131912515805851232055ENERGA oświetlenie 

Sp. z o.o.

 1,6000Aluminium170402

 6,3000Żelazo i stal170405

 0,8400Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508130012755PUH Remigiusz 

Morawski

 0,3600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Opakowania ze szkła150107

 13,8750Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,2800Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 37,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214N85.12.Z0172670691181600200Renesansowa Sp. z 

o.o.
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 0,0901Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719304987962281833Specjalistyczny 

Ośrodek Diagnozy i 

Rehabilitacji Dzieci i 

Młodzieży z Wadą 

Słuchu PZG

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709451217961497198Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Agnieszka Bik

 6,6010Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0105584965220002570JLR Centrum Sp. zo.o.

 1,8360Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4670Zużyte opony160103

 0,4240Filtry olejowe160107

 0,0990Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Szkło160120
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 23,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101611339398Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Montażowe 

STANBUD Stanisław 

Chrzanowski

 4,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031409785625291556755Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Janina Kamińska

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0373Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7104525928231097280Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Iwańska

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460183439521088545DOM OPIEKI IWONA 

Dariusz Jaroń

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0021539891130897029Szpital Grochowski im. 

dr med. Rafała 

Masztaka SPZOZ

 0,7000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,7200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0970Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107
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 10,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1900Aluminium170402

 5,6500Żelazo i stal170405

 0,1290Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 37,2690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4650Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101730917741774112Gabinet 

Stomatologiczny Alina 

Bulas-Szpernel ul. 

Hubalczyków 7/12

 0,0004Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121416425251552248GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Jadwiga 

Kurantowicz-Kondas
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 0,0003Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036707932667971033974Gabinet Kosmetyczny 

Marlena Siodłowska

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.53.B0119948395240104150"Ozon" E. Zielińska, J. 

Ostrowski s.j.

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0136Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205011307388"Moto Centrum" Paweł 

Powichrowski

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7970Zużyte opony160103

 0,1300Filtry olejowe160107

 2,3500Żelazo i stal170405

 429,4110Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z6310089417791906082EUROCASH S.A.
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 107,7960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 33,4010Opakowania z drewna150103

 173,9635Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 7,6500Żelazo i stal170405

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422318731132224435DR RETTER EC 

WLADYSLAW 

LITWINOW

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126496135291111734GABINET 

OKULISTYCZNY 

AGNIESZKA MARIA 

SAMSEL

 2,8220Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110G51.57.Z5507142517621145098"STAL-MET" Jolanta 

Glinka

 2,8220Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 4,8080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,8080Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,8810Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 37,6290Zużyte opony160103

 0,7360Filtry olejowe160107

 0,7360Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,6270Płyny hamulcowe160113

 0,8360Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 2,3000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 618,7850Metale żelazne160117

 37,2130Metale nieżelazne160118

 67,7320Tworzywa sztuczne160119

 28,8460Szkło160120

 9,1980Inne niewymienione elementy160122

 6,6900Inne niewymienione odpady160199

 7,7260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0246Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6727359367962155459Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Noll

 0,0059Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085504182167591003493Usługi Transportowe, 

Handel Obwoźny 

Janusz Dąbkowski

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Metale żelazne160117

 0,1500Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) zawierające substancje 

niebezpieczne

161003
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161019065342076894Janusz Twaróg Gabinet 

Stomatologiczno-Protet

yczny

 6,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010062127145240303429PIPH "OBRAM" SP. Z 

O.O.

 4,2550Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,8160Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0220Mieszaniny metali170407

 0,0320Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097100164608220003654APTEKA 

"WITAMINKA"

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141405940705222437970LAGO MEDIA

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181459386915342360336EKORR AGNIESZKA 

RYBICKA

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140102651795270207340VIGO SYSTEM S.A.

 0,0900Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050021929201130073191ANWA-TECH 

Popławski Teodor

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,6000Zużyte opony160103

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,9600Metale żelazne160117

 0,0480Metale nieżelazne160118

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131427184708121907140Publiczny Żłobek 

Miejski

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0062313215250008643LEKARSKA 

SPÓŁDZIELNIA 

PROFESORSKO-ORD

YNATORSKA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142347848Belwederska Clinic

 0,0248Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0161309605291327233GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Anna 

Wysokowicz-Zimniak
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 0,0083Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7980Inne niewymienione odpady080399551316156DRUKARNIA J.J. 

MACIEJEWSCY

 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,8900Papier i tektura200101

 0,0300Odchody zwierzęce020106DA15.11.Z0051118627960033864"ELMAS" MASARNIA 

PUNKT UBOJU  

Krystyna 

Krzyżanowska

 0,8160Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201

 32,2980Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 38,3010Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,1270Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2200Opakowania z drewna150103

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101G52.72.Z5504410437621355200Zakład Usługowy Arged

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Żelazo i stal170405

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116664145291175579Gabinet Stomatolog. 

Krystyna Wójcik

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z012422631GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZOFIA KUJAWA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459012005792228051USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096727635079481629146Apteka mgr farm 

Radosław Pawlik
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103030234843NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna w 

Olszance

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z7101599238221834943Skup i Sprzedaż Złomu 

s.c. Jan i Barbara 

Iwańczuk

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,9030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.17.Z6303030237791011327JERONIMO MARTINS 

POLSKA S.A.

 19 413,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 835,8713Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 742,6000Opakowania z drewna150103

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 58,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 220,4000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 85,2000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 3 376,4000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 6,1000Żelazo i stal170405

 0,2120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090151782495342197416ART-PHARMA SP. Z 

O. O.

 0,0000Papier i tektura191201

 0,0153Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031418635718231156315NZOZ "LEMED"

 0,1450Opakowania z papieru i tektury1501017124917398212305518Fair Play Plus Marek 

Krzemieniewski sp. j.

 0,1800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110112760215320011545Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe MARTEX 

Janusz 

Czechmeszyński

 0,2000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 10,9900Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,9500Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1407536911132643959Soho Factory Sp. z 

o.o.

 2,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 4,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 24,0000Gruz ceglany170102

 0,2400Drewno170201

 0,6500Tworzywa sztuczne170203

 16,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424526638371793364MEDICA s.c. Monika 

Wronisz, Sławomir 

Wronisz

 46,8000Papier i tektura1912010163821011180451761ABC ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

JOANNA ŻUWALSKA

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DK29.32.A7102423638260004341Z.P.H. Kwas Waldemar 

Kwas

 5,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0040Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 8,8200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380G51.90.Z0105457725240401103AXELLUS Sp. z o.o.

 0,4720Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110198257740001589Salon Kosmetyczny 

"URSZULA" Urszula 

Cywińska

 0,0048Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.40.Z0122587755222252147GERDA HYDOMAT 

S.A.

 0,2800Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116

 20,9700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,5060Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,5620Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0600Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 1 682,3150Inne niewymienione odpady120199

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,6590Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7720Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,3900Metale żelazne160117

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,0030Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101670657566Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara 

Rzeczkowska-Zaborsk

a

 0,0030Roztwory utrwalaczy090104

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3214Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0117712005361596353SPZOZ W 

NIEPORĘCIE

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1950Inne niewymienione odpady1201990118028921180903163ŚLUSARSTWO I 

KALIBROWANIE 

DRUTU Bogdan 

Milewski
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 0,0344Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503517657621402796Indywidualna Praktyka 

Lekarska Danuta 

Galazka-Szkopek

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031006746528311556264Stomatologia Rodzinna 

Karolina Pazdej

 4,5000Odpady z produkcji pasz roślinnych0203815681199435Gospodarstwo 

Rolno-Produkcyjne 

Kowalski Krzysztof

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania ze szkła150107

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701899619481994845KATARZYNA 

MIELCZARSKA

 0,3882Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108061105361560355Samodzielny Zespół 

Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 

Jabłonnie

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164170297122281133DUO-DENT Gabinet 

Stomatologiczny Jacek 

Gajek

 0,0405Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1200Zużyte opony160103610218942Zaklad 

Transportowo-Budowla

ny Włodzimierz 

Sulkowski

 0,8000Skratki190801710251363Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej

 5,2000  5.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,4000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821459862769710110317Ferma Drobiu Anna 

Głowacka

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402911677581913495INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA W 

MIEJSCU WEZWANIA 

MAŁGORZATA NOLL 

KACZYŃSKA

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141408659065213421691K2 WEB SYSTEM Sp. 

z o.o.

 0,2100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420616497582305125CENTRUM 

MEDYCZNE Ewa 

Burghard i Wspólnicy 

Spółka
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 0,0125Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080115892921250190367MGK-KRÓLIKOWSKI

 0,0193Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130376902NZOZ BONUS

 0,0032Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0113460985211077798"Mechanika 

Pojazdowa" Piotr 

Jatymowicz

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102145879356NOWE 

TECHNOLOGIE 

BUDOWLANE S.A. 

(dawniej PPMB 

NIEMCE SA)

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0100Elementy zawierające rtęć160108

 28,5000Metale żelazne160117

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Aluminium170402

 3,2500Żelazo i stal170405

 0,1000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1500Szkło191205
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024309891568341415752Lecznica 

Weterynaryjna 

"VETIOUS"

 1,8920Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205N85.13.Z146000538Mobilny Serwis 

Olejowy Paweł Surdel

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0074Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012475001Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna 

Chmielewska-Wozniak

 0,1940Zmieszane odpady opakowaniowe1501060130011915272136331Przedszkole nr 136

 0,5600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101671962771NZOZ CENTRUM 

LECZNICZO-DIAGNOS

TYCZNE

 0,6500Roztwory utrwalaczy090104

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0006Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085504798807571063121USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

Zbigniew Kobyliński

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,4000Odpadowa tkanka zwierzęca0202020129258171250415406ZAKŁAD 

GARMAŻERYJNO-WĘ

DLINIARSKI 

"EW-MET" Grzegorz 

Trojan

 12,2000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,5000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103137038211345183Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Aldona Pióro

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0302316735371198944NZOZ Przychodnia 

Rejonowa

 7,3660Żelazo i stal170405DI26.63.Z0020470175220151146ROMUS Roman 

Jabłoński

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706356569481129337"ORTO-LIFE" 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKO-DENTYST

YCZNA ORTODONCJA 

lek. stom. JANIK 

M.B.A.

 5,0000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601672017313Piekarnia-Cukiernia 

"SMOLEŃ"

 7,7180Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101407712524960216095KOME Polska Sp. z 

o.o.

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,0600Opakowania z papieru i tektury150101DA15.33.A6701918577971566305SUN SAD Sp. z o.o.

 3,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

1606021302952855681243248Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe KAMM 

Kamil Szymański

 939,5000Żelazo i stal170405

 250,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174108515361587070AM SOLUTIONS

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172266561181430703Salon Piękności TAIS

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030110927981230049393Specjalistyczna 

Poradnia Ortopedii i 

Rechabilitacji

 2,4000Skratki190801O90.01.Z7116593498212143174Związek Komunalny 

"Paprotnia"

 484,0000  12.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0770Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802017116382588221880825Przychodnia dla 

zwierząt Dariusz 

Mularczyk
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 0,0465Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5500620507571116395Przychodnia Lekarska 

"GROS-MED"

 0,0085Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6690Baterie i akumulatory ołowiowe1606010107731601130092923MOT-POL s.c. Roman 

Syćko, Wiktor Gaca, 

Janina Słomka

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055500767677581460639MECHANIKA 

POJAZDOWA WITOLD 

WOŁOSZ

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5900Metale żelazne160117

 0,0500Metale nieżelazne160118

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090126706365311296933Apteka Chojna Sp.j.

 0,2900Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409DG24.62.Z6706729608120007380PPHU BOCHEMIA 

GRZEGORZ BĄBA

 1,5320Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 2,0190Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw 

inne niż wymienione w 08 04 13

080414

 1,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,6100Opakowania z metali150104

833



 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016203682Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Żmijewska

 0,0208Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421177177743065897ELŻBIETA 

KOPCIŃSKA Praktyka 

Lekarska 

Dentystyczna

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046706364959481139910Józef Misterka spec 

chirurg ginekolog 

położnik

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.19.Z1407522085342342114BILIFT POLSKA SP. Z 

O.O.

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Filtry olejowe160107
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 0,1550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A0155623735321845583AUTO KOWALCZYK 

Sp.J.

 1,6400Zużyte opony160103

 0,2050Filtry olejowe160107

 0,2170Metale żelazne160117

 0,6570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3400Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.30.A0050906577980004736PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"ARM-EX" Sp. j.

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0004Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118224171130262443ISPL Małgorzata 

Marszał

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021403739881132082774PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

CITY WET Paulina 

Murawińska-Pogorzels

ka

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032801652805372066498INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Q-DENT 

MAŁGORZATA 

GRYSZKIEWICZ
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 0,0069Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103671949552NZOZ "MEDICUS" 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA 

LEKARZY

 0,5880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0125679961180079221BOMA - CAR 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

Bogdan Malicki

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,1510Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 35,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.51.Z0003233938361299993Zakład Poprawczy w 

Studzieńcu

 4,0800Odpadowa papa170380

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1440Skratki190801

 33,5000  5.25Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1480Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 4,2100Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108
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 13,4500Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A6719816797991002646PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWE-UBOJO

WE I HANDEL BEKON 

Mieczysław Podgórski

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0008Opakowania z papieru i tektury1501017100717378210006154PPUH "GAZDA"

 5,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0005Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0004Żelazo i stal170405

 0,0078Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112634619511609592Gabinet 

Stomatologiczny 

Elzbieta Panas

 0,0270Opakowania z tworzyw sztucznych1501020104276241130134544LABOFOT-LABORATO

RIUM 

FOTOGRAFICZNE - 

Cezary Karniewski

 1,6000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,1900Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091302712965671200680Punkt Apteczny

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021443241717962722562Gabinet Weterynaryjny 

Michał Napieraj

 1,7500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G51.47.Z550067082PPHU SENATOR 

MIECZYSŁAW BIGOS
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 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111944709521015954GABINET 

DENTYSTYCZNY 

JACEK WŁOCZEWSKI

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096103557975211151454APTEKA Beata 

Trela-Bujakowska

 0,0515Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202141945040Gabinet Weterynaryjny 

Szpital dla koni Michał 

Kaczorowski

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101409576437742999066EURO-DRUK Emilia 

Sławomir 

Czubakowscy s.c.

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406871265213405893USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE 

A. i P. Jaworscy s.c.

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114624561180137071Usługi 

Stomatologiczne 

Zbigniew Hurynowicz

 18,2000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706055509924707581254236EKSPRES-DACH 

Marek 

Ścibek-Rejmentowski
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 0,1050Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040010810295260001884ZWIĄZEK 

NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO 

ZG-HOTEL LOGOS 

FILIA OUPIS

 0,3300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459570569482596816ENDOMED JANUSZ 

ROMANOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0630Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I63.23.A0112487345221025337"Port Lotniczy Modlin" 

Sp. z o.o.

 0,0610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 110,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,8600Tworzywa sztuczne160119

 2,5890Inne niewymienione odpady160199

 0,4200Żelazo i stal170405

 0,2000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 1,1600Żelazo i stal1704050152004861181643273"POLCA PARTS 

Kozłowski i współnicy 

Sp. J.
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 2,3300Żelazo i stal1704050120607831130021202FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA METAL 

FORMS MIROSŁAW 

MICHALSKI

 8,0100Opakowania z papieru i tektury1501010118891729521038671RASTER PRINT S.C. 

GRZEGORZ FRYZA

 0,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1750Opakowania z papieru i tektury1501010110840435210080410AGED SP. Z O.O.

 0,1180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1689Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1706Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie zawierające rtęć160603

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020122941271250469081D.Dent Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Witkowska

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

840



 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z1308512505691686183NZOZ "SZREŃ-MED"

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

1605050156146809512094167„ FIRE POL” A. 

Bednarek i wspólnicy 

Sp. J.

 1,8800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706052004159999661597927POL-AZBEST 

JUSTYNA PRUS

 2,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.74.Z6707440107961007231TRIMET AUGUST 

BĄK,DUCHNIK SP.J.

-ZAKŁAD PRACY 

CHRONIONEJ

 7,9800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303798005681159298ZESPÓŁ LEKARZA 

RODZINNEGO 

"AGMED"

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7504359878371001794APTEKA ZDROWIE M. 

Boczkowska

 0,0180Papier i tektura191201
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 2,7700Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1402432575272486462GARRICK 

INVESTMENTS SP Z 

O O

 1,3860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3860Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5540Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,8310Papier i tektura191201

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106100611047741080378"ROB-CAR" 

Franciszek  Wojtiewicz

 0,1670Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,5200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040161443475252146792Hotel Muranowska Sp. 

z o.o.

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0015Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180084846351250029784PPH KAMTAR-POL 

Sp. z o.o.

 0,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161817601655851352500Towarzystwo 

Finansowe SKOS S.A.
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 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110015561965MARTRANS Marzena 

Aniołkowska

 0,0670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3580Filtry olejowe160107

 0,0056Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030171982857451028978Katarzyna Dąbkowska 

Praktyka Lekarska

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031309193205661226531Indywidualna Praktyka 

Lekarska Lidia 

Kurzatkowska

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021409689025361793616www.pomocpublicznas

zkolenia.pl Magdalena 

Butkiewicz

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027504522308381063992Lecznica 

Weterynaryjna 

Peteliccy

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096729612888121799288Apteka Dorota i Marek 

Maj
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 1,1000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z017441478CENTRUM 

MEDYCZNE "SASKA 

KĘPA" Specjalistyka i 

POZ NZOZ

 1,1500Roztwory utrwalaczy090104

 0,0065Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4135Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0585Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302836555671192006Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0115Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123404135221220599Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka 

Małachowska

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036109998337742393932SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "ALFA 

MEDICA" S.C.
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 0,8100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030175068645242418504FUNDACJA 

WARSZAWSKIE 

HOSPICJUM DLA 

DZIECI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400000788261166985Dom Pomocy 

Społecznej 

prowadzony przez 

ZG.SS. Albertynek

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080156708788212106569SALON 

SAMOCHODOWY

 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3720Zużyte opony160103

 0,0570Filtry olejowe160107

 0,0220Tworzywa sztuczne160119

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 52,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055506586187571095121TARTACZNICTWO 

Mariusz Ślaski
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 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Metale żelazne160117

 0,0450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186101905347740030059F.H. ANPEXIM Tomasz 

Stępniak

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0120325801230000317Apteka mgr farm. 

Teresa 

Buszko-Kowalska

 0,0510Papier i tektura191201

 0,0185Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303772095681194142Poradnia Rodzinna 

"Zdrowie"

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101090111134021130043669ATIP LUDWINIAK 

TADEUSZ WÓJCIK 

IRENEUSZ SP. J.

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7500Papier i tektura200101

 0,0800Szkło200102

 0,0900Tworzywa sztuczne200139

 0,0500Metale200140
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 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012846590Gabinet 

Stomatologiczny 

Stanisław Senda

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020119374809511332788Lecznica Zwierząt s.c. 

Bryła Magdalena, 

Tomczak Marcin

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108965439511467790Gabinet 

Ginekologiczny Hanna 

Piechocka

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030021588635262048453Stowarzyszenie 

Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci Niewidomych i 

Słabosłyszących 

"TĘCZA"

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G50.50.Z6706477778121000049FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA STACJA PALIW 

Makuch Kazimierz

 0,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605F45.21.A6102036627760001807Zakład Obsługi 

Budownictwa i 

Inwestycji Janusz 

Sekulski

 946,0800Inne niewymienione odpady030399DG24.52.Z0115747065260211587PROCTER & GAMBLE 

OPERATIONS 

POLSKA SP. Z O.O.

847



 3 169,8050Inne niewymienione odpady070299

 0,9500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604

 219,2800Inne niewymienione odpady070699

 0,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1 980,0650Opakowania z papieru i tektury150101

 764,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 860,5700Opakowania z drewna150103

 89,7800Opakowania z metali150104

 112,2900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,3200Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303
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 2 831,8300Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 8,9650Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 25,8130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3240Inne baterie i akumulatory160605

 34,0400Żelazo i stal170405

 8,6800Mieszaniny metali170407

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032728744906371069957Januszek Magdalena

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102010424399Fundacja na rzecz 

chorych z chorobami 

krwi

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

849



 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400884505212591356NZOZ Przychodnia 

Specjalistyczna 

Esculap Beata 

Klębowska

 0,1260Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180002843685261675892Biblioteka Publiczna w 

Dzielnicy Śródmieście 

m.st. Warszawy

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0603Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719683549482117632Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

ASKLEPIOS-ŚRÓDMI

EŚCIE Sp.z o.o

 0,5000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222001286895SPÓŁDZIELNIA 

PRACY POSTĘP 

ZAKŁAD PRACY 

CHRONIONEJ W 

OSTROŁĘCE

 0,3250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,0000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 4,1500Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402225503493727580006476PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE ADAM 

IRENA KACZYŃSKA

 0,5700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100120070625340001550BOSCH REXROTH SP. 

Z O.O.

 5,6000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7000Opakowania z drewna150103

 0,2280Opakowania ze szkła150107

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,2600Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z7125565458261058066Usługi Weterynaryjne - 

Józef Bryzek

 1,2800Roztwory utrwalaczy0901041426289555252491419Szpital Solec Sp. z 

o.o.

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7850Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 45,3780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2970Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 50,2200Opakowania z papieru i tektury1501010106784155291000035SWEDEPONIC Polska 

Sp. z o.o.

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0498Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 115,8600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.50.Z1403076108111723444PETROLIS SP. Z O.O.

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116990985222258285Gabinet 

Stomatologiczny

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085513394247571411852KUŹNIA s.c. Bogdan 

Bagiński, Wojciech 

Chodyna

852



 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,9500Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 158,5000Metale żelazne160117

 7,5400Metale nieżelazne160118

 9,2000Tworzywa sztuczne160119

 4,0000Szkło160120

 1,7000Inne niewymienione elementy160122

 0,1220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,1900Metale żelazne191202

 0,0270Metale nieżelazne191203

 0,1020Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0240Szkło191205
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 0,0550Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503519147621103929INDYWIDUALNA 

SPEC. PRAK. LEK. 

MAŁGORZATA 

SARNACKA-PORĘBA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011307970585691199129Działy Specjalne 

Gospodarstwo Rolne 

Witold Jerzy Ludwiński

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0023Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,3250Opakowania z tworzyw sztucznych150102DH25.22.Z1400417439481727245MAGPOL STÓJ 

Sławomir

 0,1300Skratki190801670222820Starostwo Powiatowe 

w Grójcu

 0,1440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z0126230001130001665TRANSNEC-Sylwester 

Nerc

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0300Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030155060805222687448ALUP 

KOMPRESSOREN 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,3650Filtry olejowe160107

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213017179170"MEDINA" sp. z o.o.

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.33.B0175026369211313114LUT-GAZ LUCJAN 

KURZĘPA

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,5000Gruz ceglany170102

 0,0040Szkło170202

 0,0300Tworzywa sztuczne170203

 2,7800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202140804595527126820824 h Lecznica 

Weterynaryjna

855



 0,6090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z010813238 000495251572498Zakład Opieki 

Zdrowotnej Konwentu 

Bonifratów Dom 

Geriatryczno-Rehabilita

cyjny

 99,5700Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z7100359488210010753Ubojnia Zwierząt 

Gospodarczych 

Wierzejski, Okniński 

Sp. j.

 8,7000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0005Odpady zawierające rtęć060404G52.31.Z5504049707591002200Apteka  mgr far. Maria 

Dorawska

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110209757741134306GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

PROTETYCZNY 

PERFECT-GUARD

 0,0400Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306G52.31.Z0118518509511001270APTEKA mgr Barbara 

Wiśniewska-Szulc 

Jacek Szulc Sp.jawna

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 6,2000Żużle odlewnicze100903DJ27.53.Z3566962186792772602PIO Specodlew Sp z 

o.o.

 40,8600Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,9000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 0,4424Zgary i żużle odlewnicze101003

 1,0300  0.98Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110
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 0,0270Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,4300Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,6200Zużyte woski i tłuszcze120112

 0,0101Odpady spawalnicze120113

 0,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0035Tworzywa sztuczne160119

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3500Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 0,9000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0776Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412774427971676577Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Maliszewska

 0,0195Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602137116908858211061132Biblioteka 

Pedagogiczna im. 

Heleny Radlińskiej w 

Siedlcach

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

857



 0,0340Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0120Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011416002166492203248Przychodnia 

Weterynaryjna 

TAR-WET Karolina Dus

 0,0120Roztwory utrwalaczy090104

 0,0400Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2450Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 9,1550Opakowania z papieru i tektury1501010160794721132172170Wincor Nixdorf Sp. z 

o.o.

 1,4470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 65,8960Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Drewno170201

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127649755252038163Team Beauty Zygmunt 

Wiciński

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459724987743211873VITA Goszczyńska 

sp.j.
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 0,3700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ28.74.Z6701353569480000044PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"DAKMET" M.J.M. 

DZIK Sp. j.

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1015Żelazo i stal170405

 0,0600Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501017104578108211698303Zakład Transportu 

Grupa Kapitałowa 

POLIMEX Sp. z o.o.

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802031458988041132703199Magda Domagała

 147,0000Opakowania z papieru i tektury1501016900091628130336234BESTA 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANE Sp. z 

o.o.

 370,7400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 805,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 112,7400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 2,7550Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z0174474005262592814"EQUATOR REAL" Sp. 

z o.o.

 1,8970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 39,8550Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7390Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,8070Papier i tektura191201

 0,8200Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110016432833ATONE Krzysztof 

Kretkiewicz

 0,0490Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0370Filtry olejowe160107

 0,3900Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3010Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.30.A0004024777960134565RADOMSKA SP. 

PRACY PRZEM. 

SKÓRZANEGO 

ASKO-SPORT

 0,3500Odpady z polerowania i wykańczania040109

 0,1080Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 59,2900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0156Opakowania z metali150104

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0011Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 1,1400Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307DE22.22.Z0173840361181611669DRUKOBA SP. Z O.O.

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,0800Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 11,7700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5200Opakowania z metali150104

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 19,6500Papier i tektura191201

 0,6000Metale nieżelazne191203

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180006441285250002356Przedsiębiorstwo 

Badań Geofizycznych

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0020Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021411608816981763202GABINET 

WETERYNARYJNY 

Tomasz Lendziszewski

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5502025807581034670PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

w Ostrołęce

 1,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090108204685261054078APTEKA "NA 

LUDNEJ" S.C.
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 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122737285251559523Gabinet 

Stomatologiczny Jerzy 

Brydak

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213011403005IMPEL PROVIDER 

SECURITY PARTNER 

Sp.z o.o.

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202140680673KOR-WET GABINET 

WETERYNARYJNY 

EWA KALMAN

 133,5000Odpady włókna szklanego i tkanin z 

włókna szklanego

101103DI26.82.Z9702866089270005236ROCKWOOL POLSKA 

SP. Z O.O.

 5 054,6000Inne niewymienione odpady101199

 0,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 210,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 411,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,8000Opakowania z drewna150103

 0,2330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,1570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 3,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,0000Tworzywa sztuczne170203

 102,6000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426360157010312489VIKING MEDICAL 

LIFTING TOMASZ 

BRYCH SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0350Opakowania z papieru i tektury1501010156958909521940153MPG AUTO S.C.

 0,1320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0430Gruz ceglany170102

 0,0470Aluminium170402

 0,1550Żelazo i stal170405

 0,0140Inne baterie i akumulatory160605G51.90.Z0111045805210124521SCHILLER POLAND 

SP. Z O.O.

 0,1395Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811404162615261066644Gabinet Weterynaryjny

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719271027962271852Przychodnia Gołębiów

 0,0840Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097116463418211487871APTEKA mgr. farm. 

Katarzyna Stępień

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131447781569522112949Zespół Szkół nr 114

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0084Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1930Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.24.Z6700692117960071215PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"WIEDEŃCZYK"  

WIEDEŃCZYK 

KRYSTYNA

 319,1000Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) inne niż wymienione w 16 

10 03

161004

 0,6190Zmieszane odpady opakowaniowe1501060157612405213293690KORPORACJA RADEX 

S.A.

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DM35.30.A0108434005250007402EADS PZL 

WARSZAWA-OKĘCIE 

S.A.

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych070213
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 1,2000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,9500Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 15,0000Alkalia trawiące110107

 7,3500Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 16,0000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 1,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,8000Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108

 0,1000Odpady spawalnicze120113

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3000Inne niewymienione odpady120199

 0,5600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 13,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6000Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania z metali150104
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 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 0,4030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,7000Aluminium170402

 41,4000Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5000  0.00Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141309713845661880940BIURO 

RACHUNKOWE 

"DYMERSKI" S.C. 

ul.Kasprzaka 12A, 

Ciechanów

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 3,0400Opakowania z papieru i tektury1501010105721195320000843MED TOUR PRESS 

INTERNATIONAL Sp. z 

o.o.

 0,0850Odpady tworzyw sztucznych070213DN36.63.Z0123351511180826965GUZZI-PLASTIC 

KRZYSZTOF 

ŚREDNIAWA

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0003Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180155796981230314435NZOZ MEDYCZNE 

LABORATORIUM 

DIAGNOSTYKI 

MIKROBIOLOGICZNEJ 

MIKROLAB

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106448301131496143Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Marczyńska

 3 126,0000  156.30Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0205026705457528110004434"MLEKO" Sp. z o.o.

 6 994,0000Odpadowa serwatka020580

 0,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1860Filtry olejowe160107

 1,0160Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z0157439855252298361CONLAN PROPERTY 

1 Sp. z o.o.

 0,6050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,1220Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1010Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3010Papier i tektura191201

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033101180556651039271KEN-DENT Grażyna 

Pietrzykowska-Ćwiek

 0,0150Papier i tektura2001010100154079511174148NZOZ ZIELONY 

URSYNÓW

 0,0500Opakowania z metali150104L75.22.Z0101651475262208069Wojskowe Centrum 

Edukacji Obywatelskiej

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0023Papier i tektura191201

 12,9900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.13.B7100768648220001193MASARNIA Jan 

Komuda

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1370Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1440Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,4000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041420419197621971092CRT Sp.z o.o.

 0,8250Inne niewymienione odpady070799

 0,0750Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 4,3760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3030Opakowania z drewna150103

 11,5800Opakowania z metali150104

 36,5390Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 66,6100Opakowania z papieru i tektury150101010660473MARCATO Sp. z o.o.

 49,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127140907231096535NZOZ GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Grzegorz Gumiężny

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407406887962660341Indywidualna Praktyka 

Lekarska Aneta 

Król-Iwaniuk

 0,1740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130128345305212772069Danka Polska Sp. z 

o.o.

 6,9160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097104164268261003993PUNKT APTECZNY

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461601997582030697SALON N... VISAGE

 0,9350Opakowania z metali1501042711900006340195224Ameri-Pol Trading Ltd 

Sp. z o.o.

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162587088371574426NZOZ TER-MED Sp. z 

o.o.

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0012Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090131379155341998226MIŁOSZ D. Sp.j.
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 2,0000Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

1201151460407621182083617WINWAL SP Z O O

 4,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085507514477571286594Usługi Transportowe i 

Motorowodne, Paweł 

Żbikowski

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,0000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,2500Metale nieżelazne160118

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122691065681195868GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Iwona 

Banach-Owczarek

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z1301014245690000367PHU PATHAS 

STANISŁAW 

WIESŁAW PŁOSKI

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,6650Żelazo i stal1704056729740907961465494VEGA TRANS II 

Małgorzata Różalska

 2,0440Metale nieżelazne191203

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0115964291180156795Auto-Naprawa Zdzisław 

Chmurski

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7500582958371339151Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Bogusław 

Januszkiewicz

 0,0012Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z5504483357581178162INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA HANNA 

MILEWSKA
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 0,0111Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0123Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6708612817961524759Lekarz stomatolog 

TERESA 

OLSZEWSKA 

WARCHOŁ

 0,0233Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719258307991261939Gabinet Lekarski 

Arkadiusz Sobieraj

 0,0093Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2770Opakowania z papieru i tektury150101G51.43.Z1412369861231134132AISKO Artur Jackowicz 

Sp. j.

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0168Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,3100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408778265681495286SMILE-DENT 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0540Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080117272801250095829AUTO SERWIS K. 

Grudziąż

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1950Filtry olejowe160107

 542,0000Opakowania z papieru i tektury1501010119098165271107221ACTION S.A.

 45,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109005100309 000247960037336Apteka Południe II

 331,8700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056701492177962489373"DREWUP" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,6000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,7000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104361408221395113Gabinet Chirurgiczny 

lek. med. Jarosław 

Tomczak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114974149511676341Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Świętorzecka

 0,0855Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101831001130138974Lecznica 

Stomatologiczna 

"Artdent"

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020119440087181081921Przychodnia 

Weterynaryjna Jacek 

Olszewski

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DH25.22.Z0174781885342183911FOLPLAST s.c.

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DH25.24.Z0124416285241587340MAXI-PLAST Zbigniew 

Zasikowski

 13,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 10,1550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.50.Z6706317248111000792Zakład Produkcyjno- 

Usługowo - Handlowy 

Władysław Sałek

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0300Zużyte opony160103

 0,0110Filtry olejowe160107

 1,3920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B7103952338231060414"SOKOŁÓW-LOGISTY

KA" Sp.z o.o

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 10,5000Opakowania z drewna150103

 0,5800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3590Filtry olejowe160107

 0,8200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 2,7300Opakowania z papieru i tektury1501017116236188261793624FOL-PLAST 

ZAWADKA SP. J.

 11,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0107Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112279859521006990Gabinet 

Stomatologiczny Haber 

Ala

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7100930708211634289NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"ESKULAP"
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 3,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050171934835242385555AUTO WIMAR 

CENTRUM SP Z O.O.

 4,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3620Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 5,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 543,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1270Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 1,1690Filtry olejowe160107

 2,1000Metale żelazne160117

 2,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,9000Szkło160120

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3180Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205611061709F.H.U. "ALKO-TRANS"

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0540Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0020Szlamy wodne zawierające materiały 

ceramiczne

0802020157484511181736632Przychodnia dla kotów 

Myszkin

 0,0200Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

0201800063693675221030396Przychodnia 

Weterynaryjna lek. 

wet. Janusz 

Kulczakiewicz

 0,0130Barwniki i pigmenty inne niż 

wymienione w 04 02 16

040217010189739RADZIEMSKA Wyrób 

Artykułów Chemii 

Gospodarczej

 0,0030Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0030Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173982749521876610TRIAL S.C.

 38,8550Opakowania z papieru i tektury1501010002883435250004220CENTRALA 

FARMACEUTYCZNA 

"CEFARM"

 6,6250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1150Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 15,7170Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030148506738381304042NZOZ Pielęgniarstwa 

Środowiskowo-Ambulat

oryjnego

 0,0417Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412260256010044344Paweł Gregorczyk 

Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0052Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012911040DIAGMED Witold 

Osobka-Morawski 

N.Z.O.Z.

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1700Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

0803130155282415242469588KRAJOWA 

FUNDACJA 

MEDYCZNA

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,2000Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 9,5120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4580Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,8090Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0015Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 96,8950Opakowania z papieru i tektury150101DG24.41.Z0112195728521002650PRODLEKPOL SP. Z 

O.O.

 1,2750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z metali150104

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5920Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,1350Papier i tektura191201

 0,0450Opakowania z papieru i tektury1501011424033287742700742PPHU ELEKTROLAB - 

Andrzej Drajkowski

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104866398221269101Agnieszka Zawadka 

Prus

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103017362796 000149512024103J. i L. Marcinkowscy 

Sp.z o.o.

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0071Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0123454515221631115Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Sobczuk

 0,6800Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201827123526188211738764 Chów Drobiu 

Goliszewska Anna

 9,9600Opakowania z papieru i tektury150101G51.47.Z0174157881251188326API Market Sp. z o.o.

 0,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,9000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401083563334731251176317"AMALTEJA" S.C.

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180103856605210001592Autoforum S.A.

 45,1500Zużyte opony160103

 2,4800Zużyte opony1601036708289647971257538Firma Handlowo- 

Usługowa AGROPOL 

Janusz Kawęczyński

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706102547971019299PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI ELŻBIETA 

CHRUSCIELEWSKA

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101O90.01.Z7500120638380007460ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

GMINY MSZCZONÓW

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,3600Skratki190801

 10,1200Zawartość piaskowników190802
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 507,0000  103.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 9 758,5000Odpadowa tkanka zwierzęca020202710023709 000378230001444SOKOŁÓW S.A. 

ODDZIAŁ 

SOKOŁOWSKIE 

ZAKŁADY MIĘSNE

 1 187,1000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 403,5000  164.50Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 1 687,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,6000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 2,8320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 116,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 60,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 456,9000Opakowania wielomateriałowe150105

 385,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 24,4000Żelazo i stal170405

 10,7000Mieszaniny metali170407
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 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102795769710253560NZOZ Wojciech 

Czajkowski

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5504833377620010918MECHANIKA 

POJAZDOWA- 

BLACHARSTWO 

ZBIGNIEW 

SZYMAŃSKI

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4500Metale żelazne160117

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146264020Merritum Sp.  z o.o.
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 0,0005Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016707815187991133288Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Małgorzata 

Mathauser

 0,0630Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0128Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214002300953Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Huszlewie

 0,2100Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680008021007ITALCAFFE R.Łasko 

Sp.j.

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6000Opakowania ze szkła150107

 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025503297317621378767Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Andrzej 

Wojtaszewski

 2,2200Opakowania z papieru i tektury150101G52.63.A0115246775260200187Zepter International 

Poland Sp. Z.O.O.

 0,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 14,6600Papier i tektura191201

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K70.32.Z0008792805250012610Międzyzakładowa 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa "ZWAR"

 1,0800Skratki190801

 2,9000Zawartość piaskowników190802

 172,8000Inne niewymienione odpady190899
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 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097125605708211743015Punkt Apteczny Ewa 

Krasnodębska

 0,0201Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420428765681369535Praktyka Lekarska 

Dentystyczna Izabela 

Bralska

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039306391858971112697Irena Kulewicz Gabinet 

Stomatologiczny

 0,2400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016727162707962426065 "MEDICON" SP. Z 

O.O.

 0,2700Roztwory utrwalaczy090104

 0,0166Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0100Przeterminowane odczynniki 

fotograficzne

090180

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0560Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,6010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0072Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0107Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 133,0000  45.60Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305DA15.33.A1407898787971947415"ALPEX" Sp. z o.o.

 19 777,3760Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 137,5000Inne niewymienione odpady020799

 0,8300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 23,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania z drewna150103

 0,0260Opakowania ze szkła150107

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0174Filtry olejowe160107

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0070Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 29,7000Żelazo i stal170405

 0,0397Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0800Odpady tworzyw sztucznych0702130172982425212843585P.R.P. "Tymofarm" 

Witold Brzosko, 

Magdalena Brzosko

 1,6600Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680

 0,0830Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0012Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0080Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0500Szkło170202

 0,2680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081400693221231046043Robert Staszewski, 

Jerzy Kamać 

"AUTO-ŁAZY" s.c.
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 0,1340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4380Zużyte opony160103

 0,0910Filtry olejowe160107

 0,0000Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0910Płyny hamulcowe160113

 0,3380Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2520Zbiorniki na gaz skroplony160116

 60,4160Metale żelazne160117

 0,9010Metale nieżelazne160118

 8,4340Tworzywa sztuczne160119

 2,4540Szkło160120

 4,4610Inne niewymienione elementy160122

 0,0700Inne niewymienione odpady160199

 0,7240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0412Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6102875709710019605Indywidualna Praktyka 

Lekarska Ryszard 

Gałecki

 0,0210Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

1610010121059885260201821Prokonsument Sp. z 

o.o.
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158906115422681031DENTIKO Gabinet 

Dentystyczny Hajar 

Bahri

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130417301180165297Joanna Wronkowska 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,6570Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111146166345ABC-Cars Sp. z o.o.

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3720Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,0650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,7690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4630Zużyte opony160103

 0,0560Filtry olejowe160107

 1,0500Metale żelazne160117

 1,8770Tworzywa sztuczne160119

 0,3540Szkło160120

 0,7700Inne niewymienione elementy160122

 0,1000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104G50.30.B7104719398211571198AUTO SERWIS N.P.S. 

Stokowski

Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,2600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7800Tworzywa sztuczne160119

 0,2400Szkło160120
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101140899006BA-HA Adam 

Bednarek

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5500Odpady ulegające biodegradacji2002010152668295341531391APOL Dariusz Cach

 100,0000Wybrakowane wyroby1013821417549367961036675"GALABETON" Błażej 

Kostrzewa

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400124208371018151Klasztor Braci 

Mniejszych 

Konwentualnych

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181463062145342487841ASMET Sp. z  o.o 

S.K.A.

 40,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,7000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,9000Inne niewymienione odpady120199

 0,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 26,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 8,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,7900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5000Odpadowa papa170380

 79,6000Żelazo i stal170405

 2,6000Papier i tektura191201

 0,0800Opakowania z drewna1501031401944129482282377"Cesii" Michał Kęska

 32 047,1400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701018702714618761002755T.K.J. Matuszewski S. 

J.

 9,2000Szkło170202

 177,4600Odpadowa papa170380

 4,9000Aluminium170402

 429,3800Żelazo i stal170405

 19,0300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 36,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016416194NZOZ Centrum 

Stomatologii Dzieci i 

Młodzieży

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122199015421773386"DENTAL PLUS" 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Jarosław 

Strupiechowski

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803185503369787610003408"STEFTRANS" Stefan 

Władysław Ślubowski 

(KOREKTA)

 1,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,5200Żelazo i stal170405

 0,0091Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141933679Praktyka Lekarska 

dentystyczna Hamid 

Valipour Koleti
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030171775151250846282Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Paweł 

Kamiński

 0,0300Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811416703757591667572GABINET 

WETERYNARYJNY 

Łukasz Grabowski

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041423156765291739148Zakład Pogrzebowy 

Krzysztof Brysiak

 2,1800Opakowania z papieru i tektury150101010757273Balton Sp. z o.o.

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1970Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4890Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z6705870647970001021PHU MERICO 

Lewandowscy Sp.j. 

Stacja Paliw

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 36,0000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z0014105791130007596AUSTROPACK SP. Z 

O.O.

 16,0000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0165393475251303574Gabinet Lekarski

 1,2000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z1304314305671584657ZAKŁAD MLECZARSKI 

Sp z o.o. w Płońsku 

z/s w Skarżynie

 273,0000  5.50Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 2 295,6000Odpadowa serwatka020580

 51,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Żelazo i stal170405

 100,8200Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.10.Z6700644329481039692Zakład Garbarski 

"BELIZA I" 

SYLWESTER 

SŁOMKA

 6,1470Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 17,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania z drewna150103
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 0,1260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6500Zużyte opony160103

 0,0800Szkło2001026719628907981941795DUET Sp. J.

 0,1000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,4200Tworzywa sztuczne200139

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136101338269710162946ISPL Joanna Malec

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 10,5770Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051602549379910444460Mega Service Sp. z 

o.o.

 2,4150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,4000Zużyte opony160103

 1,0000Filtry olejowe160107

 1,2900Metale żelazne160117

 157,7000Opakowania z papieru i tektury1501010174327695272359947BRUNO TASSI Sp. k.
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 1,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z6103518369710179970"SAMTRANS" 

WALCZAK 

REMIGIUSZ

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,7000Zużyte opony160103

 0,2050Filtry olejowe160107

 0,3260Płyny hamulcowe160113

 236,1490Metale żelazne160117

 6,8970Metale nieżelazne160118

 26,5100Tworzywa sztuczne160119

 8,0400Szkło160120

 3,8660Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030153243089521226332ZAKŁAD 

KAMIENIARSKI I 

USŁUGI 

POGRZEBOWE

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208012352563PPHU DOBEK 

Dobiesław Derbich

 0,4510Filtry olejowe160107

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109016605015 000389511317978Punkt Apteczny 

Bożenna Szczypiorska

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130119223955321850331ZESPÓŁ SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

YCH w Mazowieckim 

Centrum Leczenia 

Chorób Płuc i Gruźlicy
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 0,0625Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550726320NZOZ Przychodnia 

Lekarska "MEDYK" 

s.c.

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 19,4200Odpadowa tkanka zwierzęca0201026729741677991894952"POLMINK" Sp.z o.o. 

Chów i hodowla 

zwierząt futerkowych

 6,0000Odchody zwierzęce020106

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z drewna150103

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021407382665271365265Przychodnia 

Weterynaryjna 

"Zwierzaki" Joanna 

Wełna

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010037739NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  

TiM-USŁUGI 

MEDYCZNE
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 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050122597281130037195GOSPODARSTWO 

ROLNE Sławomir 

Kalinowski

 1,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3600Zużyte opony160103

 0,0102Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0230Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B6102466907741017486ZEP-MOT Sp. z o.o.

 2,9660Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0600Zużyte opony160103

 0,5930Filtry olejowe160107

 0,9300Tworzywa sztuczne160119
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 0,4600Szkło160120

 0,0540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 13,2380Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021401368405272471288SYNEVO Sp. z o.o.

 20,9140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2140Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0310Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109130135512Apteka FLOS

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.51.Z6100317587740008031PRZEDSIĘBIORSTWO 

GAZYFIKACJI 

BEZPRZEWODOWEJ 

ZALGAZ J.G.A. 

GOSTOMSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Filtry olejowe160107
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 0,3330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030128568265291468241"BIOVENA" Sp. z o.o.

 0,0750Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2854Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136701729899482021665Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w 

Radomiu

 0,2030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,7150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G51.46.Z0104784035220019702GE MEDICAL 

SYSTEMS POLSKA 

Sp. z o.o.

 416,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A1303449605690002805Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej  

Sp. z o.o.

 1,9000Żelazo i stal170405

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131417672129522064794INNEGRO SYSTEM 

Sp. z o.o.

 0,0452Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318000572601BANK SPÓŁDZIELCZY 

W KORNICY

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0101217605271371596Gabinet 

stomatologiczny 

Sławomir Kołodziej vel 

Sosnowiec

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096702274208111524779"ROZBORSKI I 

SPÓŁKA" Spółka 

Jawna

 0,0700Opakowania z papieru i tektury1501011427383595252496049Fabet Invest Sp. z o.o.

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DH25.24.Z0149742705342061786RABUGINO SP Z O.O.

 6,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 16,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 6,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9170Żelazo i stal170405

 18,7000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,4500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101010557516Firma Siwińscy s.c. 

Barbara Siwińska, 

Zdzisław Siwiński

 3,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,1200Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0170Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604DB18.21.Z0004536125370001603SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW 

ELREMET

 8,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,7500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504379307611014271LEK. STOM. 

KRAJEWSKI 

KRZYSZTOF

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080116863451250508332ELEKTROMECHANIK

A I MECHANIKA 

POJAZDOWA Ryszard 

Tomczyk
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119389995211593695Jolanta 

Żylińska-Herszfeld

 0,1530Zmieszane odpady opakowaniowe150106M80.10.A0130018315272134817Przedszkole nr 403

 3,5360Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7102515348240003605Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

PANACEUM

 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502029607581346607Przychodnia Lekarska 

"Rodzina"

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5504416757581045627NZOZ Przychodnia 

Lekarska 

"OKULISTYKA-OPTYK

A" Jolanta Jarząbek
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202005182023Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet.Sławomir 

Hardej

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030129702615222287370Zofia Kwiatkowska 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461639965361886134Przedsiębiorstwo 

Uslugowe Karolina 

Gregorczyk

 0,4250Zużyte opony160103G50.20.A0105771111130067368AUTO - WITOLIN 

Autoryzowany Dealer 

Samochodów Witold 

Szenk

 0,2050Filtry olejowe160107

 0,7500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021467311471181837362GABINET 

WETERYNARYJNY 

OMNI-VET MARIA 

HIBNER

 0,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B1301211605690005985P.P.H.U. "METALIX" 

Witold Wiesław 

Podlewski
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9200Zużyte opony160103

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,0220Płyny hamulcowe160113

 0,4000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2600Zbiorniki na gaz skroplony160116

 67,2000Metale żelazne160117

 1,7800Metale nieżelazne160118

 2,5900Tworzywa sztuczne160119

 1,3690Szkło160120

 4,5350Inne niewymienione elementy160122

 1,0380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038300871978651183603Gabinet 

Stomatologiczny

 128,9770Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z0110316385320103253"ELA "WYRÓB FOLII I 

OPAKOWAŃ 

ELŻBIETA LASKUS 

ZAKŁAD PRACY 

CHRONIONEJ

 6,8800Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 2,5800Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314
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 0,0020Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0001Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0001Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1810Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,3950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3300Opakowania z drewna150103

 16,7820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,6260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0002Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0001Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,5500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 0,9100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103746657742269534Stowarzyszenie 

Hospicyjno-Paliatywne 

"Hospicjum Płockie 

pod wezwaniem Św. 

Urszuli Ledóchowskiej"

 0,0032Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161414850577962838939Gminny Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Iłży

 0,8460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B5502022497571142599Zakład Mechaniki 

Pojazdowej Dariusz 

Mróz

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300804035671048692Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula 

Bednarska-Szymańska

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801130109409429520012623AGC WARSZAWA 

S.A.
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 16,1690Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 1,1430Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 944,6000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 18,9900Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 0,5790Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4010Inne oleje hydrauliczne130113

 8,7620Opakowania z papieru i tektury150101

 7,9920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,0360Opakowania z drewna150103

 3,0830Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Filtry olejowe160107

 2,2710Metale nieżelazne160118

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1580Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0590Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,5960Żelazo i stal170405
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 24,3000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020132357188761457852CAŁODOBOWA 

KLINIKA 

WETERYNARYJNA 

"VETKA"

 73,7000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020173386455242400622Usługi Weterynaryjne 

Piotr Trębacz

 0,7970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0173061548261022795NZOZ "Medicus"

 2,3950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130132726205251008875Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w 

Warszawie

 3,3140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0800Tekstylia200111
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 23,5460Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709097927981132809Poradnia Lekarza 

Rodzinnego

 0,0042Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031301635505681167174Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Szymańska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118173795211168704ELŻBIETA 

LACH-RADZISZEWSK

A "GABINET 

STOMATOLOGICZNY"

 0,3200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001017104519198221496541DAN-SERWIS 

Mechanika Pojazdowa

 0,4950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0830Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1950Zużyte opony160103

 0,1790Filtry olejowe160107

 0,4960Metale żelazne160117

 0,2720Metale nieżelazne160118

 0,0850Tworzywa sztuczne160119

 0,0690Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180041790717120150987P.W. 

EKSPORT-IMPORT 

"HESTIA" SP. Z O.O.

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5400Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109016257092"Hit Medica" Sp.z o.o.

 130,8500Opakowania z papieru i tektury150101DE21.21.Z1409999207582232550INTER-BOX L. 

Młynarczyk&K.Olszewi

k S.C.

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046727433807991259144ISPL Lekarz 

Stomatolog Anna 

Chodzyńska-Tuzinek

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104N85.13.Z6708293207961100887GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Iwona 

Bielawska-Kądziela

 0,0767Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121484505211077769DENTAL UNION 

LABORATORY 

AGNIESZKA JASEK
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706371297961065760Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Sawa

 0,2800Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z6705491417960083307PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWE 

AP A. OLSZEWSKI P. 

ZIĘBA

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4307647827161447682NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna 

M.Mozgawa

 0,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106010594440 000209511216438MIRAMAR Andrzej 

Kulawik

 0,0300Aluminium170402

 0,3200Żelazo i stal170405

 0,0057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012305084GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALICJA 

JAKUBOWSKA

 0,0002Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730060796010008710NZOZ w Borkowicach 

s.c. M. Niewczas, J. 

Niewczas
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 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109016180219Przedsiębiorstwo 

Farmaceutyczne 

Lekfarm Sp.  z o.o.

 0,4280Papier i tektura191201

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706099667971019721NZOZ "AMED"

 0,0145Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801010122690755261511044GABINET LEKARSKI 

Anna Senatorska

 2,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0174243911230950444AUTO-BLAK SP Z 

O.O.

 0,0620Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5800Filtry olejowe160107

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Inne niewymienione odpady0705990157736445252301933GALEN 2002 Sp.z o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0870Papier i tektura191201
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 0,1170Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011925476205832754002Pomorskie 

Przedsiębiorstwo 

Mechaniczno-Torowe 

Sp. z o.o.

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania ze szkła150107

 26,0000Żużle odlewnicze100903DJ27.51.Z0051863118260002951METAL-TOP Zakład 

Mechaniczno-Odlewnic

zy Jacek Jedynak

 50,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 4,0000Inne niewymienione odpady100999

 0,0400Odpady spawalnicze120113

 1,9000Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,6000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0024Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,3000Metale200140

 0,7000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 362,9000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304G52.11.Z0112700995261037737Tesco /Polska/ Sp. z 

o.o.

 9,4700Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 0,1600Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,8000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 4 556,3000Opakowania z papieru i tektury150101
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 350,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Opakowania z drewna150103

 7,8000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 176,3400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3200Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,9110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 15,5000Żelazo i stal170405

 6,5210Oleje i tłuszcze jadalne200125

 102,0000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117931535341235439USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE 

EWA SKIBIŃSKA

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0480Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016100291297760001960P. P.-H Drukarnia Sp. 

z o.o.

 0,0900Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,0050Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,0000Papier i tektura200101

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501016700713957970005527Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

"M&B" Marek Gajewski

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4960Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504DG24.41.Z0013845925210082573BIOTON S.A.
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 93,2000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 05 

11

070512

 0,6890Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 0,4000Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 2,7410Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 1,8000Odpady ciekłe inne niż wymienione w 

07 05 80

070581

 0,5000Inne niewymienione odpady070599

 0,2000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 11,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 4,3000Opakowania ze szkła150107

 3,1490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1680Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 1,4060Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,7000Żelazo i stal170405

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,2000Skratki190801

 1,9000Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130842545661186168Praktyka Indywidualna 

Lekarza Rodzinnego 

Tomasz Korczyński

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105L75.22.Z7100376408221398471JEDNOSTKA 

WOJSKOWA NR 1131

 0,0420Kwas siarkowy i siarkawy060101

 0,0010Odpady zawierające rtęć060404

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1000Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 3,7970Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania z metali150104
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 0,5220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0950Filtry olejowe160107

 4,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,5000Metale żelazne160117

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Szkło160120

 0,2000Inne niewymienione odpady160199

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1000Inne baterie i akumulatory160605

 98,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2000Inne niewymienione odpady170182
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 0,3000Drewno170201

 4,8000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,1000Odpadowa papa170380

 0,3000Miedź, brąz, mosiądz170401

 98,5000Żelazo i stal170405

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,8000Skratki190801

 2,1000Zawartość piaskowników190802

 2,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2000Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,4000Tekstylia191208

 6,7800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603800122303119511588683Teva Operations 

Poland Sp z o.o.

 0,4120Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 138,7120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0115567955261464936Gabinet 

Laryngologiczny

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180153151085242446268CERTUS 

TECHNOLOGIE 

BUDOWLANE Sp. z 

o.o.

 73,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6 754,3400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 680,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 12,6400Żelazo i stal170405

 0,0247Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6102476597741378758Ind. Pratyka Lekarska 

Hanna Woźniak

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

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301041405037419710613248DECOR Michał 

Poryszewski

 0,1664Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037501373858381597699NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"MEDYCYNA 

RODZINNA"

 0,0248Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101044019511337107Gabinet Lekarski 

Elektromed Aleksander 

Nikołajczuk
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 0,3100Tworzywa sztuczne1702036113310439710036934ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO- 

USŁUGOWY 

FRAN-PAW

 0,6800Żelazo i stal170405

 0,4200Papier i tektura200101

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B0010995107981015512Dom Pomocy 

Społecznej w 

Niedabylu

 0,0500Skratki190801

 10,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,8500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030171949405222595396"Medincus" NZOZ 

Centrum Słuchu i 

Mowy

 2,9390Zgary i żużle odlewnicze1010030115164425320007555"AGRO-DAR" 

DARIUSZ 

KAWAŁKOWSKI

 0,2940Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0080Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160929305261498906Gabinet 

Stomatologiczny Mery 

Topolska-Kotulecka
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021404596558111047813Gabinet Weterynaryjny 

Michał Makowiecki

 0,2588Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0118340991130276764Gabinet 

Stomatologiczny 

DENTAL CLASSIC 

Jolanta Żebrecka

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050164487518221947794MECHANIKA 

POJAZDOWA, 

DORABIANIE 

KLUCZY, USŁUGI 

GASTRONOMICZNE 

Grzegorz Bystroń

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0700Metale żelazne160117

 0,0520Tworzywa sztuczne160119

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208141298384PPHU TYGRYS 

KRZYSZTOF FLIS

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,7500Zużyte opony160103

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0170Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,0000Metale żelazne160117

 0,0051Inne niewymienione elementy160122

 0,6700Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z5500885177591000796HURT-DETAL Romuald 

Rolek

 0,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4300Opakowania ze szkła150107

 0,0165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0102609345291175349Doradztwo Techniczne

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161405773375213390430Bliska SP. Z O.O.

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0711Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

928



 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035512946967591469783Gabinet 

Stomatologiczny 

Dagmara Sołowińska

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0123652291130291083NZOZ "DORDENT"

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180116175801180093066GRUPA 

WYDAWNICZA INFOR 

S.A.

 9,4700Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0530Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 101,3100Papier i tektura191201

 36,2500Papier i tektura200101

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123607695311011480GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Roma Mikołajczyk
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 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117691895211076801Praktyka 

Stomatologiczna 

Grzegorz Czajkowski

 54,0560Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203801401398157971844342Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "AKO" J.W. 

Kowalczyk

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 10,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101150303112HEM ELECTRONICS 

Marcin Hamerla

 0,2880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127346905291327486NZOZ "ESKULAP"

 0,0165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118727865211139861MAJ-DENT 

PRACOWNIA 

STOMATOLOGICZNA 

Hanna Majewska
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 0,0615Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021464686034960248037GABINET 

WETERYNARYJNY 

"MED-WET" S.C.

 0,7200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011421952327961645664P.P.H.U.ELMAR 

Zbigniew Skalik

 0,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173748597251166440Dermatolog i 

Kosmetolog Dr n. med. 

Carmen Vincent

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801113505473396320000594Auto Special Sp. z o.o. 

ul. Prof. Adama 

Rożańskiego

 4,1920Inne niewymienione odpady080199

 2,9200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,0080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,9000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,0870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4990Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3000Zużyte opony160103

 1,8870Filtry olejowe160107

 1,3000Metale żelazne160117

 5,0000Tworzywa sztuczne160119

 1,7000Szkło160120

 0,0760Inne niewymienione elementy160122

 0,2070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3390Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0295Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030145510489521061865Lekarz Stomatolog 

Anastazja 

Grass-Adameczek
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417907487621470603Studio Urody IMAGE

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115843145211181946Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Wojtasik-Kiszkurno

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020154403975212233906LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT Wojciech 

Szymański

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7100442495261586415Specjalistyczny 

Gabinet 

Ortolaryngologiczny 

Ewa Komoń

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102140591290MIP Sp. z o.o.

 0,0550Papier i tektura191201

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026700693237980005291Gabinet Weterynaryjny 

Roman Brodzik
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031301399875671029861Prywatny Gabinet 

Lekarski Miroslawa 

Tabor

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

1601141400560645222758906ART-BOR II Sitek 

Hanna, Sitek Stanisław 

s.c.

 7,6100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103673015870Paulina Migdalska

 0,0067Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411270797591448284PRAKTYKA 

LEKARSKA Jolanta 

Wypler

 29,4000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121F45.25.E1406966007743033012PRB TERMO-KOR 

Sp.z o.o.

 0,2600Aluminium170402

 3,0800Żelazo i stal170405

 4,5800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160506263445422503039PRO-LAS 

Weremijewicz i 

wspólnicy Sp.j.

 648,3100Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503
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 1 750,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 829,5300Skratki190801

 2 995,4500Zawartość piaskowników190802

 2 563,1800Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 2 556,4384Inne niewymienione odpady190899

 18 564,0000Osady z dekarbonizacji wody190903

 15,4440Inne niewymienione odpady190999

 3 503,0220Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 2 953,2638Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,5000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0540Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111A01.50.Z670507332Zakład 

Blacharsko-Lakierniczy 

Waldemar Sirak

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania z metali150104

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7000Metale żelazne160117

 0,1780Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Żelazo i stal170405
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 0,5700Inne niewymienione odpady020399N85.12.Z015256222Centrum Zdrowia 

Ursynów Dominika 

Budzińska

 0,1730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,2360Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.14.Z6728057147962494411TOHO POLAND SP. Z 

O.O.

 1 731,4700Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 9,9370Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,5900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,7800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0207Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030153047318381598693Gabinet 

stomatologiczny 

lek.stom.Marzena 

Hass

 0,0036Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0000Zużyte opony160103141036922PW TRADE WALCZAK 

PIOTR

 0,5000Zużyte opony160103142570612DKM Property Sp. z 

o.o. Sp. K.

 2,7200Inne odpady nieulegające biodegradacji200203

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146730152047962640166AKS S.C.

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1700Tworzywa sztuczne160119G50.20.A0100132711180049243STACJA NAPRAW 

POWYPADKOWYCH 

mgr inż. Henryk 

Pawlak

 0,0205Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0445Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036398396537792137504STATOS Sp. z o.o. 

Biuro Naukowo 

Techniczne

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0105312965271375186MECHANIKA 

POJAZDOWA Antoni 

Januszewski

 0,0700Filtry olejowe160107
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 0,0600Płyny hamulcowe160113

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202146669313Gabinet Weterynaryjny 

Nasiłowski, 

Choromański, Zaremba 

S.C.

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z710373361Indywidualna Praktyka 

Lekarska Jolanta 

Żórawska

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091408218895671820135Apteka Rodzinna 

Elżbieta Zalewska Sp.j. 

ul. Pl. Mickiewicza 18

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090605832887123197363Pharmacon Sp.z o.o. 

Sp. komand.

 9,2560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z6729951007981351285Marcin Skoczkowski 

Skup Złomu i 

Makulatury

 0,1930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 49,5900Zużyte opony160103

 511,5800Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,9210Filtry olejowe160107

 0,4520Płyny hamulcowe160113

 1,0750Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 1 196,8990Metale żelazne160117

 9,2200Metale nieżelazne160118

 26,5010Tworzywa sztuczne160119

 35,4790Szkło160120

 26,7280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010401961 000245361007144Gabinet 

stomatologiczny Maria 

Cichocka-Borzym

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122478435211098731ISPS Jacek Górecki

 0,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301107102407668221007329FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA WALDEMAR 

SALAMON

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0630Metale żelazne160117

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5200Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181011538001Przychodnia Wet. 

"Bokserska" Janusz 

Gawliński

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 12,0260Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312142737236Formika sp. z o.o.

 278,4900Opakowania z metali150104

 77,2380Opakowania wielomateriałowe150105

 11,0790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 24,9810Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 17,7620Papier i tektura200101

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0174291581180165251ROCAR Wyszyński 

Robert

940



 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,1510Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030166240249521854755NZOZ EURO DENT 

2000

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101395478211067465Gabinet 

Stomatologiczny 

Mroczek Tomasz

 0,0153Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027100749258241008349LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT LEk.wet. 

Andrzej Wrzosek

 0,4100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085507082797581857957P.P.U MABIT Sp. z 

o.o.

 0,0210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4100Zużyte opony160103
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 0,0250Filtry olejowe160107

 0,1900Metale żelazne160117

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501108780002733OLKOP HURTOWNIA 

OLEJÓW I PALIW

 0,0000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0150Oleje hydrauliczne łatwo ulegające 

biodegradacji

130112G51.55.Z0128473135242119960REPLASTIK Sp. z o.o.

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 29,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040112131449521492039Przetwórstwo Owoców 

i Warzyw Ewa 

Bochenek Waldemar 

Bochenek s.c.

 3,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7000Opakowania z metali150104

 0,0009Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 27,0200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605F45.21.A1300003095660000747DEKAR ZAKŁAD 

REMONTOWO-BUDO

WLANY 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY Andrzej 

Zimowski

 0,3550Opakowania z papieru i tektury150101K74.70.Z0121000575270204123Zakłady Usługowe 

"Centrum-Usługa" Sp. 

z o.o.

 1,0660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,6130Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5470Opakowania ze szkła150107
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 0,2970Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych0702131409655597341631610"TEDI-SPORT" 

Tadeusz Kudlik

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Opakowania z drewna150103

 0,4000Opakowania z metali150104

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z012386585Lecznica Natolińska 

NZOZ

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101130383658Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Poradnia 

Stomatologiczna 

"ENAMEL"

 0,0250Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0030Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213006227265 000851131949202Dom Pomocy 

Społecznej dla kobiet 

im. Św. Józefa

 0,0305Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0123Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z0172349865252208317MEDI-System Sp. z 

o.o.

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 5,8300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0078Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3300Żelazo i stal1704051414738877962768009PPH Anna Janas

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021414966938381782847GABINET 

WETERYNARYJNY 

SKIBIŃSKA OLGA

 53,1500Odpady poekstrakcyjne0203030121882015251551214COSMAR POLSKA 

SP. Z O.O.
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 10,1000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,7500Szkło170202

 0,9000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,2600Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 180,1800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1 312,8000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0111228845320008514BOGUCKI Sp.j. 

Andrzej Bogucki, 

Hanna Bogucka

 49,9410Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 50,9880Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,0800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0010Inne niewymienione odpady080399

 0,1300Inne oleje hydrauliczne130113

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 25,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z drewna150103

 1,4300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180125651875210086039KLINGER w Polsce 

Sp. z o.o.

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,4800Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,8200Opakowania z papieru i tektury150101011080542"AR-STAN" 

KOWALSKI, 

ĆWIKLIŃSKI SP. J.

 0,0110Opakowania z papieru i tektury1501011417145695252445419COLLIERS 

INTERNATIONAL 

REMS Sp. zo.o.

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0820Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0030Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0050Papier i tektura191201

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7125791508261450166APTEKA ALDONA 

PIELAK

 2,0000Skratki1908011309546065661861049ZAKŁAD KOMUNALNY 

W GRUDUSKU

 140,0000  18.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 13,7250Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030131034838381601805UNIVEG LOGISTICS 

POLAND Sp. z o.o.

 601,1900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 5,1400Odpady tworzyw sztucznych070213

 277,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 145,6460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0850Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,1800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091407108881250328274APTEKA MGR FARM

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302765375691083993NZOZ Maria Rząca

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031454910205341539257Świerczek Matylda 

KOSMETYKA

 29,5990Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z0156772317991899990BIELLA SZYDLOWIEC 

SP. Z O.O.

 420,6480Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 26,8490Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 287,8940Opakowania z papieru i tektury150101

 22,3070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0510Zużyte opony160103
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 0,1170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 13,0520Żelazo i stal170405

 49,6100Zgary z wytopu inne niż wymienione w 

10 03 15

1003166707515177961011770LENAAL Andrzej 

Pokusa

 10,9700Zgary inne niż wymienione w 10 05 10100511

 0,3840Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1200Inne oleje hydrauliczne130113

 1,9500Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2970Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8400Żelazo i stal170405

 2,4000Odpadowa masa roślinna020103610214387Krystyna Wielimborek 

Pizzeria "BONA"

 0,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1000Szkło200102

 1,2000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,4750Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0122986971181417683Szpital Bielański im. 

ks. Jerzego 

Popiełuszki 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 20,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 9,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,9750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0420Inne baterie i akumulatory160605

 2,5390Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 178,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,7700Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0500Odpady tworzyw sztucznych070213432278867ORANGE REAL 

ESTATE Sp.  z o.o. 

(daw. OPCO Sp. z 

o.o.)
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 0,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7200Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,4750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2000Ołów170403

 2,6500Żelazo i stal170405

 0,1400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161411888401070008220Open Life Towarzystwo 

Ubezpieczeń Życie 

S.A.

 0,0057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037123837319570026515INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA
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 0,0505Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110520997761536953Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101002713201PPHU MIREXPOLL 

Maliszewski Mirosław

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114625745261339616Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Marta 

Maniecka-Tofel

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140891329Gabinet Kosmetyczny 

Iwona Miecznikowska

 50,6000Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

060313DJ27.41.Z0152792305272388185MENNICA- METALE 

SZLACHETNE S.A.

 2,1000Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103

 0,0070Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0900Odpady z produkcji gipsu101381

 0,0020Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0620Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0080Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1940Opakowania ze szkła150107

 0,3130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Węglopochodne okładziny piecowe i 

materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 01

161102

 0,0300Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 0,0090Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 2,1200Żelazo i stal170405

 0,0300Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,4900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110080259407580000611ELEKTROTERMEX Sp. 

z o.o.

 7,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 5,8000Opakowania z metali150104

 0,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0570Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,0000Żelazo i stal170405

 0,0010Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0110856571180068080AUTO-SERVICE 

Zakład 

Blacharsko-Lakierniczy 

i Mechaniki Pojazdowej 

Sprzedaż Części Jerzy 

Łęczycki

 0,1500Metale żelazne160117

 0,2030Opakowania z papieru i tektury1501012604742689591927695HYDROSOLAR Sp. z 

o.o. WSCHÓD Sp. K.

 0,1190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z0114911405321081714GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOŻENA JANUSZKO

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 8,4000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201050109496825261021676G&G STUDIO Sp. z 

o.o.
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 2,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Aluminium170402

 0,7000Żelazo i stal170405

 8,3010Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z6303031357821014202POLMLEK RACIĄŻ 

SP. Z O.O.

 852,7600  123.29Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 0,0000Odpadowa serwatka020580

 0,5100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,1800Inne niewymienione odpady070299

 1 508,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0950Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 42,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 27,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 7,2000Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,5200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4000Opakowania ze szkła150107

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0890Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0220Inne niewymienione elementy160122

 0,1440Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0940Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0510Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 18,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,9200Drewno170201

 0,0100Szkło170202

 8,9400Żelazo i stal170405

 4,0100Skratki190801

 8,5200Zawartość piaskowników190802

 0,0000Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,3800Inne niewymienione odpady190999

 4,4400Papier i tektura191201

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501010105346045320001268PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE TABIT SP. Z 

O.O.

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Papier i tektura191201

 0,0004Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DA15.41.Z0122808235311157060RUT-PASZ SP Z O.O.

 0,0186Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051414096715213486911AMIKO PLUS S.C.
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z3309038448981053625Centrum Dermatologii 

Estetycznej i 

LAserowej VIVA-DERM

 0,0100Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021405123105241867329NZOZ SOKRATES

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0911Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F1420134908371782892KECENA S.C.

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708374207971019684Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

dent. Anna Czarnecka

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Alkalia trawiące110107G51.90.Z0171933655291628609HAUG CHEMIE 

POLSKA Sp.z o.o.
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 0,6050Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.A7100150648220003789Oczyszczalnia 

ścieków W MIŃSKU 

MAZ.

 2,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 180,0000Skratki190801

 550,0000Zawartość piaskowników190802

 1 870,0000  467.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 8,0000Szlamy z oczyszczania wód 

podziemnych inne niż wymienione w 

19 13 05

191306

 2,0000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162401345946431683604"HERBUD" Sp. z o.o.

 2,0580Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110128900135251985295Akzo Nobel Car 

Refinishes Polska Sp. 

z o.o.

 0,4730Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1330Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,7430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081401991607962682762Firma AUTOMAR 

PIOTR MARCZEWSKI 

MAREK 

MARCZEWSKI S C

 0,0560Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0560Filtry olejowe160107

 0,0340Płyny hamulcowe160113

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 2,3000Żelazo i stal170405

 0,0002Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.12.Z6707964907971015628Gabinet Lekarski 

"MEDYK" Izabela 

Kośka

959



 0,0014Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,8020Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705131909293695920202822Zakłady 

Farmaceutyczne 

Polpharma S.A.

 4,2000Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 0,6330Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 25,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Opakowania z metali150104

 0,7000Opakowania wielomateriałowe150105

 3,0000Opakowania ze szkła150107

 8,1540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0390Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 5,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,8000Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 1,3000Zużyte opony160103G50.20.A0121381145213052302Blacharstwo 

Lakiernictwo 

Mechanika Pojazdowa 

Grzegorz Pojasek

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0155984607732124484PRODENTIST Agata 

Zejda-Kaczmarczyk

 176,9460Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312DH25.24.Z0131051865262211798EMSUR POLSKA SP 

Z O.O.

 41,2000Szlamy farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 14

080315

 0,6000Inne niewymienione odpady080399

 0,7100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 24,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 59,0000Opakowania z drewna150103

 1,7520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 12,8720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 9,0000Metale żelazne160117

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 156,6000Żelazo i stal170405

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F0113243695320006679LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

MARII ZIEMSKIEJ

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801061462789147010352885ARC-INVEST SP. Z 

O.O. Apteka Farmacja 

24

 0,0460Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086728793517962505190"OPTIMAL" Sp. z o.o.

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,5810Metale żelazne160117

 0,0340Metale nieżelazne160118

 0,1640Inne niewymienione odpady1013990129967289521180274LABORATORIUM 

ORTODONTYCZNO-P

ROTETYCZNE AGATA 

TCHÓRZ

 0,0640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216450713243Pianka 

Electronics-Robert 

Pianka

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036113135137741265043Gabinet 

Stomatologiczny 

Jarosław 

Kosmaczewski

 7,8400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z0130363805213003278Centrum Zdrowia 

Małych Zwierząt 

"MULTIWET"

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050110589105240302482Warszawskie 

przedsiębiorstwo Robót 

Telekomunikacyjnych

 0,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1790Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,1020Metale żelazne160117

 0,1210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0350Inne baterie i akumulatory160605

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097123873808261957149Apteka Rodzinna T. i 

J.Kałaska

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych1501020101040451180066572Chłodnictwo 

Klimatyzacja 

Zaborwski Henryk

 0,0700Metale żelazne160117

 0,0040Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 642,2790Metale żelazne1601171444183631231255982Skup złomu metali 

kolorowych SREFEX 

Łukasz Krzycholik

 7,9460Miedź, brąz, mosiądz170401

 36,2070Aluminium170402

 0,9220Cynk170404

 710,4270Żelazo i stal170405

 4,2500Skratki190801E41.00.A1411285127621945083Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 81,0000  51.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211K73.10.F0002885095250009387Instytut Psychiatrii i 

Neurologii

 0,1000Szkło170202

 21,3840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 8,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0770Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1300Papier i tektura191201

 0,7400Opakowania z papieru i tektury1501010102766395270106952English Cars Centre A. 

Czeladzki, J. 

Czeladzki, J. Marszałł 

S.C.

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,1100Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Szkło160120

 0,2500Inne niewymienione elementy160122

 2,1650Metale żelazne160117J67.11.Z0120219845260250972Giełda Papierów 

Wartościowych w 

Warszawie S.A.

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6415Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

965



 0,1950Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0880Inne baterie i akumulatory160605

 0,7150Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 5,4400Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021419677735252038832Agnieszka Maria Polok 

gabinet Weterynaryjny

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4715090557281247077Prywatny Gabinet 

Lekarski Małgorzata 

Sabatowska

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111537329521015339WENDA JAROSŁAW 

GABINET 

OGÓLNOLEKARSKI

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027101572908221059912ARDVET Przychodnia 

Weterynaryjna 

R.Trzeciak

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 1,9330Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314DE22.11.Z0081042941130006378LOTOS POLIGRAFIA
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 0,2000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 6,1820Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 29,7000Inne niewymienione odpady090199

 1,4850Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Opakowania z metali150104

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0960Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 310,4000Papier i tektura191201

 700,0000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6114098007742790455N.Z.O.Z. "ZDROWIE" 

K.GROCHULSKI SP.J.

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037503513748381264934Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Polozni

czy

 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 752,4000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206011404577741070003926Mondelez Polska 

Production Sp. z o.o.

 40,7000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020603

 0,1000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,3970Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,2000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,2910Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0400Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,0460Inne oleje hydrauliczne130113

 0,2340Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 361,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 145,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 38,9000Opakowania z drewna150103

 19,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 3,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 20,8000Żelazo i stal170405

 0,1000Mieszaniny metali170407

 0,1000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,2400Opakowania z papieru i tektury1501010063732745260308559ASO MERCEDES - 

BENZ Zbigniew 

Nowakowski

 0,2180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1400Zużyte opony160103

 0,1090Filtry olejowe160107

 0,8300Szkło160120

 0,0980Inne niewymienione elementy160122

 0,0075Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1,1560Żelazo i stal170405

 0,1000Skratki1908010005504919710500136Urząd Gminy Szczawin 

Kościelny

 4.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A015326253AUTO-CONRAD Sp. z 

o.o.

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,1410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005443615370020144Urząd Gminy Platerów

 0,6000Skratki190801

 12,0000  6.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4500Papier i tektura200101
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213711647837Gabinety 

stomatologiczne "AB 

DENT" Anna 

Wesołowska Barbara 

Kowal

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z6709309647981327080Miejsko-Gminny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Białobrzegach

 0,0961Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055504092697621244469P.H.U. DAJMEX Józef 

Wronkowski

 0,0800Inne niewymienione odpady030199

 0,1500Aluminium170402

 2 545,6900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056708335577961042285ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY "TARKOS", 

SP.J., JERZY 

KOSTRZEWA, 

BŁAŻEJ KOSTRZEWA

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,5000Zużyte opony160103

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180172163045262545269TECHKO SP.Z O.O.

 0,0860Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0500Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0350Aluminium170402

 0,1090Żelazo i stal170405

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701447639481723218Prywatna Praktyka 

Lekarska Beata 

Sobczak-Dusza

 0,2060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003259085250008560Instytut Geofizyku 

Polskiej Akademii 

Nauk

 0,3280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0698Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7200Odpady proszków powlekających080201DJ28.52.Z6708824327960000965KRAMO  SP.J. H. 

KRAWCZYK, J. 

KRAWCZYK, J. 

MOCARSKI

 18,3870Kwasy trawiące110105

 10,1360Alkalia trawiące110107

 26,6780Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198
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 20,2810Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 9,1350Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6030Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0074Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104016728261358242Gabinet ortopedyczny

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1466427801231277280PACHULSKA 

LISIAKIEWICZ 

LEKARZE DENTYŚCI 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 3,8240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080121236215270104640WARYŃSKI TRADE 

Sp. z o.o.

 0,1420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,4550Filtry olejowe160107

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DM34.30.A0120122585270159500SAGA G. KAFARSKI 

Z. KAFARSKI

 11,0000Zgary i żużle odlewnicze101003
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 0,9000Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112

 11,7000Inne niewymienione odpady110199

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709587678111450992Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna

 0,0643Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038107125708511013404NZOZ Nasz Doktor Sp. 

z o.o.
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 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0107359525261052903Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 1,1000Kwas fosforowy i fosforawy060104611045886 000167742492700ORLEN Wir Sp. z o.o.

 7,8100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1350Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 10,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5600Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4800Inne niewymienione odpady160199

 0,4300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1100Aluminium170402

 17,3700Żelazo i stal170405

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501010005086037581011025Bank Spółdzielczy
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 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,0000Zużyte opony160103G51.90.Z4705029807270126128TRADE-STOMIL SP. Z 

O.O.

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010778648Sawsan Alsbeith 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,3100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202O90.02.Z0100645701230060578SIR-COM Wywóz 

Nieczystości Płynnych 

i Stałych Stanisław 

Zajączkowski

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,4800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3800Kwasy200114

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z0156994221181729543MJ FARMA s.c.

 0,0027Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,1470Opakowania z metali1501040106916111130089105Glass Market PHU 

Janusz Błażewicz

 0,5000Zużyte opony160103

 36,4400Szkło170202
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 12,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208142025932EDMAR S.C. 

MARIUSZ MORTKA 

EDYTA SZYMAŃSKA

 1,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 58,3010Zużyte opony160103

 1,3550Filtry olejowe160107

 0,4400Płyny hamulcowe160113

 6,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1 293,0210Metale żelazne160117

 53,4290Metale nieżelazne160118

 23,7190Tworzywa sztuczne160119

 1,1800Szkło160120

 22,8500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0490Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.31.Z0130480055222336252A.C. Sp.z o.o.

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1520Papier i tektura191201

 30,8000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821454943085691871029MARCIN I MICHAŁ 

ŚLIWIŃSCY SP.J.

 0,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021412901648161605209Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Antoni 

Superson

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 4 904,4380Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0117733111180094315"BYŚ" Wojciech 

Byśkiniewicz

 2 597,5480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 785,0960Opakowania z drewna150103

 1 656,3280Opakowania z metali150104

 1 297,9100Opakowania ze szkła150107

 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2400Zużyte opony160103

 0,4400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 50,7500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,8000Inne baterie i akumulatory160605

 2 939,3800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4 086,0200Gruz ceglany170102

 1 624,9200Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 984,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 610,4800Drewno170201

 167,6160Żelazo i stal170405

 3 161,8000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 19 526,0800Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 1 523,2000Inne niewymienione odpady190599

 7 834,9380Papier i tektura191201

 1 422,4240Metale żelazne191202

 8,0000Metale nieżelazne191203

 4 460,1440Tworzywa sztuczne i guma191204

 69 406,1200Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 107 387,8940Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 30,5180Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,8500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205140780765MENARD POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,4000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,3800Metale żelazne160117

 1,5100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107008605261727034FUNDACJA ROZWOJU 

MEDYCYNY 

SPORTOWEJ 

LECZNICA LEKARSKA

 4,2270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080157857365213299497VCENTRUM Sp. z o.o.

 3,5500Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,3290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2850Zużyte opony160103

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,7830Metale żelazne160117

 0,2220Tworzywa sztuczne160119

 0,0900Inne niewymienione elementy160122

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4610Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126731905252197654Przychodnia Lekarska 

ADER

 0,9000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201040158893121231040394AYALA SP.J. 

WOJCIECH 

WIERZCHOWSKI 

AGNIESZKA 

WIERZCHOWSKA

 2,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180156393901132457808CENTRUM 

MEDYCZNE DAMIANA 

HOLDING SP Z O O

 0,1500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1500Roztwory utrwalaczy090104

 0,0070Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0370Inne baterie i akumulatory160605

 0,0710Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 27,1840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 15,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504797497591024963Indywidualna Praktyka 

Lekarska Barbara 

Łapecka

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4700Opakowania z papieru i tektury1501011459565131070021203TRINITY II 

INVESTMENTS Sp. z 

o.o.

 0,9600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105414615271069667GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALICJA 

ALEKSANDROWICZ

 0,0480Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1400600021132163805APTEKA mgr farm 

Katarzyna Ołówek

 0,5170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111974459511172072NZOZ Specjalistyczna 

Lecznica Okulistyczna 

MEGA-LENS

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027102093548231016672GABINET 

WETERYNARYJNY 

lek.wet. Ryszard Wilk
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030912892905591251020Prywatny Gabinet 

ortodentyczno-stomatol

ogiczny "Orto 

Centrum"

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123267325251326888Gabinet Lekarski 

Paweł Milewczyk

 0,0265Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030110131495240102889Przychodnia 

Protetyczno-Stomatolo

giczna S.C.

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,3600Odpady tworzyw sztucznych0702130114172955261040567T-Mobile Polska S.A.

 0,5500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 205,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 6,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,3400Opakowania z drewna150103

 0,1600Opakowania wielomateriałowe150105

 0,9000Metale nieżelazne160118

 1,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 2,3700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 116,5600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 39,6300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,6700Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 12,0270Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 1,8200Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0800Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,0400Drewno170201

 0,0800Szkło170202

 0,5200Tworzywa sztuczne170203

 6,3400Aluminium170402

 48,4600Żelazo i stal170405

 22,1900Mieszaniny metali170407

 57,8300Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 55,9400Papier i tektura191201

 43,0100Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,0085Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030003026008381282205DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0253Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030505559865441013000NZOZ Świadczenia 

pielęgniarek

 0,0803Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101422747741526733Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny Maciej 

Hawryluk

 0,0013Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2900Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801027124903788261325136LABORATORIUM 

ANALIZ 

MEDYCZNYCH 

"LAMED"

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021425172561132756801Gabinet Weterynaryjny 

KamVet Kamila 

Kamińska
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 0,0197Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428217291132287660Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Paweł 

Nieckula

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031462193669521920021gabinet dentystyczny 

Monika Zasacka

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202DL31.50.Z5504423807581045076PPHU ""BLOPOL" s.c. 

Adam Bloch, Jacek 

Bloch

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0000Żelazo i stal1704055513007357591596961"PREFABET OSTRÓW 

MAZ." Sp. z o.o.

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081416748067981456943Zbyszko Bojanowicz 

Sp. z o.o.

 6,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 29,3460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030171616615341433323Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta 

Woźniak-Chocyk

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0073Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415215574960215569Salon Kosmetyki 

Profesjonalnej 

"NATURA" Paulina 

Zaniuk

 198,7400Odpadowa masa roślinna020103610029603AGRO-BUD Sp.j.

 0,0010Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0013Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 13,2295Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3772Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0264Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0027Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0009Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130067135575210082567Bauservice Sp.z o.o.

 0,0680Żelazo i stal170405

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.30.B6727421907991412597Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"AUTO -KROS" 

Krzysztof Grzyb

 0,3500Metale żelazne160117

 0,2500Metale nieżelazne160118

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,1000Inne niewymienione odpady160199
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 37,4900Kwasy trawiące110105DJ28.51.Z6705374228121001221PPHU GALWA 

PAWEŁ LIS, JERZY 

LIS

 10,3400Cynk twardy110501

 29,8000Popiół cynkowy110502

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Opakowania ze szkła150107

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,0400Żelazo i stal170405

 0,6580  0.16Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 52,3000Opakowania z papieru i tektury1501011421241725252468188Neinver Annopol Sp. z 

o.o.

 8,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 79,7750Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,0000Papier i tektura191201

 2,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0039Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034303143699521666143Gabinet USG
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 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085503064287581074557Firma F H U ENERGIA 

Leszek Wiktorski

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Filtry olejowe160107

 123,9200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201216114215567742823806PETRO KOR SP.Z 

O.O

 4,6800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,8400Aluminium170402

 1,7070Ołów170403

 15,7300Żelazo i stal170405

 11,5200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 39,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904F45.33.A0112432341130111968P.U.H. HEKAM 

K.Paciorek, H. 

Paciorek sp.j.

 0,4600Opakowania z papieru i tektury150101G52.45.Z0045837197590001523Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Domech

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z drewna150103

 0,0083Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160155463169511730477DASAP JAROSŁAW 

LIPIŃSKI

 0,9900Opakowania z papieru i tektury150101G51.22.Z012636102HORTORUS 

Bartosiewicz Kawka 

Sp.j.

 1,4260Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 11,8800Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101010833005DTZ Polska Sp. o.o.

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0900Papier i tektura191201

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016103055817761150981PRYWATNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

lek. Anna Dobruch

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0174392281230241021Apteka Maria 

Płudowska

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160156778405222527561REM Rafał Krzemiński
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 0,0258Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104255668211471249NZOZ "NOVAMED"

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101349455311005054Prywatny Gabinet 

Małgorzata 

Wróblewska

 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020100539395251009107Batalion 

Reprezentacyjny 

Wojska Polskiego

 224,4000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021405192511180873628Gabinet Weterynaryjny 

Marcin Sidor

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DE22.22.Z0156266305252276543"JAWA" 

WYSZKOWSKI 

BARTŁOMIEJ

 4,8000Papier i tektura191201

 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106948979511149021STUDIO 

KOSMETYCZNE JOLA 

Jolanta Wiśniewska
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 0,0003Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801015502028647581476652Indywidualna Praktyka 

Lekarska Sylwia 

Lewowska

 0,0005Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0119Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,2000Opakowania z papieru i tektury1501010007579155220001932CECH RZEMIOSŁ 

SPOŻYWCZYCH W 

WARSZAWIE

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709272707971020865SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

Jerzy Rzeźnicki

 0,0255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5507361987591478210NZOZ "STOMED"

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,3970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427317655322028202Przychodnia 

specjalistyczna 

"Centrum Medyczne 

Józefów" Sp.  z o.o.

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0703811289371039811SPL JOANNA 

GRZĄDKOWSKA

 0,1150Baterie i akumulatory ołowiowe160601012622821"ALGO - BETON" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCJI BETONU

 6,9400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226700734027960100833SENA E. I N. 

GRZĄDKA S.J.

 29,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201815196398037392962475PRAKTYKA 

WETERYNARYJNA 

ESKULAP LEK. WET. 

PAWEŁ DEPTUŁA

 0,0005Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0413Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 17,5750Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DI26.40.Z7707339538411003837"WIENERBERGER 

CERAMIKA 

BUDOWLANA" Sp. z 

o.o.
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 3 101,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 41,6000Opakowania z drewna150103

 1,2250Żelazo i stal170405

 18,0000Zawartość piaskowników190802

 0,6800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z0103384701180043045MEXSTAL Sp. z.o.o.

 0,3040Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0185Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036705889397971279215MAŁGORZATA 

PODYMIAK-WOJCIEC

HOWSKA GAB. 

STOM.

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0258Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1400558055371304062Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

"ALDENT" Alicja 

Muder-Czapska

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719275627962274448NZOZ "Salus Aegroti" 

Sp. z o.o.
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428989049511113885ELEKTROMED Tatiana 

Nikołajczyk

 14,5000Odpadowa masa roślinna0201030004809165250003775Hodowlano Rolnicza 

Spółdzielnia Dawidy

 650,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 7,5950Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5250Opakowania ze szkła150107

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0031Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0377Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414480627621189428Gabinet 

Stomatologiczny LEK. 

STOM. ALICJA 

SZAMWEBER- 

KOMOROWSKA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0111400661180138900Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Lilla 

Surdyk

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0111188365221018998AUTO-JOXAN S.C. 

Józef Grabarczyk, 

Andrzej Łyś

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,1500Metale żelazne160117
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 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102643409710160597Pryw. Gab. 

Ginekologiczno - 

Położniczy Robert 

Kowacz

 0,0009Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034307054087131095677Katarzyna Koźmian

 0,0645Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7503857238361142079NZOZ MK DENT 

STOMATOLOGIA

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1140Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040126103441230014963PIEKARNIA 

JUTRZENKA EDWARD 

I KRZYSZTOF 

MAROSZEK

 1,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7100184768211239920NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna 

Dental Derek
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100120093511130004540SOBIESŁAW ZASADA 

S.A.

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9500Żelazo i stal1704055504008837580007932PPHU "DROMA" 

Roman Pawłowski

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214030202884Ochotnicza Straż 

Pożarna w Huszlewie

 0,0160Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0345Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0118767845341201653GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Alicja Fura-Sokołowska

 0,0189Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7115800798260006127Gsbinet 

Stomatologiczny 

Dentika
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 0,1660Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.23.A6706984967960022748"AS" SP. Z O.O.

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6500Zużyte opony160103

 0,0250Filtry olejowe160107

 1,9600Metale żelazne160117

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4 077,6900Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020164455865272172634Gabinet Weterynaryjny 

DOCVET

 0,0355Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300866995671027767Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Lucyna Wyszyńska
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037117942778261481178Salon 

Fryzjersko-Kosmetycz

ny "AGNES" 

Agnieszka Bogusz

 0,2630Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z6101107947741043526P.W. "KRON" Robert 

Lewandowski

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,7230Zużyte opony160103

 0,0740Filtry olejowe160107

 0,0690Płyny hamulcowe160113

 0,1740Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1780Zbiorniki na gaz skroplony160116

 68,4570Metale żelazne160117

 4,2380Metale nieżelazne160118

 8,1220Tworzywa sztuczne160119

 2,4480Szkło160120

 4,0910Inne niewymienione elementy160122

 1,1140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408518507742990616Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"ZDROWIE-BJT" Sp.z 

o.o.

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032906462206631008623Jerzy Żmuda

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160106309405210419914NORDEA POLSKA 

TOWARZYSTWO 

UBEZPIECZEŃ NA 

ŻYCIE S.A.

 1,4400Papier i tektura200101

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031003023477251936317CENTRUM 

DIAGNOSTYKI 

OBRAZOWEJ 

FANTOM Sp. z o.o.

 0,0410Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160020304881181620680Sobtrade Sp.z o.o.

 0,6500Aluminium170402

 2,9000Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026102458219710297385GABINET 

WETERYNARYJNY 

"MEDVET" S.C. 

MICHALAK I S-KA
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 0,3300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060870508798743333979UNIFREEZE SP. Z 

O.O.

 1,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DI26.63.Z7100218928220000555P.P.U.H. "CEMTON"

 0,0900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011463683101251618784EUROPOL 1 SP Z O O

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0101Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216140932181PRAMAR Andrzej 

Małkiewicz

 0,0150Tworzywa sztuczne1702030155246005222694454Panorama-SAP Sp. z 

o.o.

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0100Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0133Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429235887582340848DERMA DESIGN s.c. 

Małgorzata 

Noll-Kaczyńska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1002



 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090173695971181610701"ZJ Moje Zdrowie" Sp. 

z o.o.

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140962472 000318371496241Poradnia 

Ortopedyczno-Rehabilit

acyjna Grupa Osteon

 0,0115Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126590891181177747Usługi 

Stomatologiczne Anna 

Zbucka

 0,1658Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012429751NZOZ LECZNICA 

MEDEA

 0,0125Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036304481357781121190GEGENBAUER 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,2200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143203472918551550226POLSKIE LNG S A
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 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719735339590030454Indywidualna Praktyka 

Lekarska Małgorzata 

Bruc

 0,0626Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408715685361812880PROMAX s.c. Witaold 

Choromański, Jacek 

Teperek

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119493659511373617GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"MADENT"

 38,9600Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.21.Z6110524327742514034FLEXPOL Sp. z o.o.

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7060Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 119,1580Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 6,6370Inne niewymienione odpady120199

 4,1100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 62,6160Opakowania z papieru i tektury150101

 38,9890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1004



 34,7500Opakowania z drewna150103

 15,7250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,7290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1640Zużyte opony160103

 0,3610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10,6350Żelazo i stal170405

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080045873097611014325MECHANIKA 

POJAZDOWA JAN 

WIĘCKIEWICZ

 0,0550Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Metale nieżelazne160118

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055506563127621516985M.D. KOP-TRANS 

Usługi 

Ogólnobudowlane 

Dariusz Mejer

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1005



 0,1200Metale żelazne160117

 1,8650Baterie i akumulatory ołowiowe160601130431825Firma Handlowa WBM 

Maria Bożena Waller

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117934505221064662AGADENT Poradnia 

Stomatologiczna

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030131213111180313970GAB. STOM. 

JAROSŁAW WITECKI

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110145327761049058Gabinet lekarski 

Cezary Fiłyk

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6100359929710067596Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Medyk"

 0,1770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037102362048221017339Gabinet 

Dentystyczno-Rtg 

lek.stom. Danuta 

Pałdyna

1006



 0,0200Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036727669839482031534Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Nachyła

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G51.43.Z1418958841080007506SWISSVOICE S.A. 

Oddział w Polsce

 0,8350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,3105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103750345712NZOZ 

NEUROMEDYKA

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106F45.50.Z0000602905250002965Przedsiebiorstwo 

Gospodarki 

Maszynami 

Budownictwa 

"WARSZAWA" Sp. z 

o.o.

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

1007



 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0156750777121838728Gabinet 

Stomatologiczny 

Tomasz Romański

 8,8700Opakowania z papieru i tektury1501010158035171231029091FOLPOL R. Barczyk J. 

Cygan Sp. J

 74,7180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1820Filtry olejowe160107G50.20.A0101212791180048663AUTO ADAMSKI

 0,1410Tworzywa sztuczne160119

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101DG24.62.Z6708933878121138434PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "ELCHEM-B"

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 10,4800Opakowania z papieru i tektury150101G50.30.A0155891881080000119TOYOTA LOGISTICS 

SERVICES POLAND 

SP. Z O.O.

 0,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania ze szkła150107

 0,0130Metale żelazne160117

 0,2970Tworzywa sztuczne160119

 0,3920Szkło160120

 1,8800Drewno170201

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030132081765252103245Invi-Med-T Sp. z o.o.

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1008



 0,1805Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0025Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 4,7595Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.A0162454339521236253NZOZ Centrum Rech. 

"TYTAN"

 1,4000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DE22.22.Z1400456178222153493DEKOR PUBLIDECOR 

SP. Z O.O.

 0,1000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1960Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 1,4000Inne niewymienione odpady090199

 9,7500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,7400Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 300,8200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

1009



 0,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,3400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,5000Odpadowa tkanka zwierzęca0202020052815938370000120"AGROMAKS" Sp.z 

o.o.

 10,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 6,3000Inne niewymienione odpady020299

 0,0980Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0980Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 35,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,5000Opakowania z drewna150103

 2,0000Opakowania z metali150104

 0,4850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1010



 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0900Zużyte opony160103

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1900Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,9800Żelazo i stal170405

 1 503,4100Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z7103153468261001474P.P.H. "SOGAR" Z.W. 

WIŚNICCY SP. J.

 1 081,6800Osady niezawierające chromu, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040107

 262,0300Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,1100Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Filtry olejowe160107
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0800Opakowania z papieru i tektury1501010167681195252191781HORIBA ABX SP. Z 

O.O.

 0,0540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6530Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 15,2400Odpadowa tkanka zwierzęca0202020522487399661755875SKŁODOWSCY SP Z 

O O

 0,0531Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300698385681018770PRYWATNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Jolanta Borczyńska

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.52.A1409654991251442546HENKIS Sp z o.o.

 15,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2560Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4640Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103
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 0,0930Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2220Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0005Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011428932615381621812SALON 

KOSMETYCZNY 

MAGDALENA ROLEK

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502DF23.20.B5316850767542673302Orlen Centrum 

Serwisowe Sp. z o.o.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Metale żelazne160117

 6,3000Inne niewymienione elementy160122

 0,3170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0070Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 82,7000  82.70Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 10,1000Żelazo i stal170405

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146433094EUROMED Lekarze 

Specjaliści 

G.Szczesniak, 

D.Sikora-Szczesniak 

Sp.partnerska

 0,2400Szkło1601204501605257181434035EL-LACK AUTO 

SZYBY LAKIERY 

SAMOCHODOWE 

Elżbieta Krajewska

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086100154237740010542PPHU ROLPOT Sp.j. 

Królewski i Panek

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670826847LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH 

"LAB-MEDIC"

 0,4470Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110152996685222669663Accata Sp. z o.o.

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,4050Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6708581559481133043Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika Kwiatkowska

 45,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A0120789785250000860WARSZAWSKIE 

ZAKŁADY 

MECHANICZNE 

PZL-WZM

 24,5000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 7,7500Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 5,8000Inne niewymienione odpady130899

 0,5200Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 2,8000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2100Aluminium170402

 3,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.13.Z1403340087181206021STOLTECH-WYRÓB 

MEBLI

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.90.Z0107921345910044509PLANNJA SP. Z O.O.

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

1015



 2,5150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Metale żelazne160117

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3260Aluminium170402

 106,6500Żelazo i stal170405

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041415859421230767450Firma GABINET 

KOSMETYCZNY 

OCEAN URODY

 0,0110Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802011461397917581264884DogMed Przychodnia 

Weterynaryjna Rafał 

Przeździecki

 0,0820Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 9,3700Odpady tworzyw sztucznych0702130103868941180049970SECURA NOVA Sp. z 

o.o.

 0,1340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.11.Z0160843551132168300SAMODZIELNY 

PUBLICZNY 

KLINICZNY SZPITAL 

OKULISTYCZNY W 

WARSZAWIE

 0,0430Inne baterie i akumulatory160605

 7,0134Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1220Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0357Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

1016



 90,6200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605000544444Urząd Gminy w 

Bulkowie

 2,0000Skratki190801

 11,2000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,9000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503305857590003255NZOZ OKO-MED

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 99,2700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303088700339008790168062ANTALIS POLAND SP. 

Z O.O.

 22,3000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 60,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 42,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 127,5800Opakowania wielomateriałowe150105

 1,4600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,6800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 164,1100Papier i tektura191201

 0,6430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202010007365PBE ELBUD 

WARSZAWA SP. Z 

O.O.

 0,7720Zużyte opony160103

 1,2780Tworzywa sztuczne160119

 0,0850Zużyte urządzenia zawierające wolny 

azbest

160212
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 0,0216Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9400Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

0901020111128975210326650DRUKPOL

 0,0490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 42,5100Papier i tektura191201

 2,0890Metale nieżelazne191203

 0,2730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115957439521049918Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Lewicka

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037507289628361264434WETERYNARIA POD 

LIPĄ GABINET 

WETERYNARYJNY

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300151795671170281NZOZ Medyczne 

Laboratorium 

Diagnostyczne 

Med-Lab

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,4800Opakowania z papieru i tektury150101DG24.52.Z0172816325342158741Editt Kosmetics
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 0,0087Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,6200Papier i tektura191201

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202146868515Gabinet Weterynaryjny 

"PAWET" Paweł 

Krucień

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550336671NZOZ MARTA WANDA 

STRYJEWSKA

 0,8800Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

02 07

1002087500441238371219984PPHU "ZEBRA" Sp.J 

Zaczkowska Edyta, 

Zaczkowska Barbara, 

Zaczkowski Władysław

 2 407,9300Opakowania z papieru i tektury150101

 3 254,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 443,9600Opakowania z metali150104

 280,1400Opakowania wielomateriałowe150105

 96,3600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3 628,5300Opakowania ze szkła150107

 15,6500Opakowania z tekstyliów150109

 1,0000Zużyte opony160103

 1 667,2400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 169,5300Gruz ceglany170102

 450,9600Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 374,2000Drewno170201

 36,6200Szkło170202

 226,6900Mieszaniny metali170407

 486,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 614,7100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1 738,2700Papier i tektura191201

 40,6700Metale żelazne191202

 6,3500Metale nieżelazne191203

 0,2500Tworzywa sztuczne i guma191204

 19,6700Szkło191205

 673,9400Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 3 082,8000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 7 570,7100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103057801130303923Prywatna Praktyka 

Lekarska dr med. K. 

Chojnowski

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103390385241032837PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

lek.stom. Andrzej 

Petrajtis
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 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090152772019511596317APTEKA 

NATOLIŃSKA

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A1300084005660003527ZAKŁAD 

WIELOBRANŻOWY 

USŁUGOWO-HANDLO

WY,,DELTA"

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Zużyte opony160103

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,1020Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0800Zbiorniki na gaz skroplony160116

 18,3000Metale żelazne160117

 0,5200Metale nieżelazne160118

 0,6300Tworzywa sztuczne160119

 0,3600Szkło160120

 1,1300Inne niewymienione elementy160122

 0,2960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0366Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181420622585661981055NZOZ "Arnica" Adam 

Olszewski i Wspólnik 

Sp J.

 0,0352Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

1021



 9,6350Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.A1400982981181788586SKUBA POLSKA Sp. 

z o.o.

 12,3900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0780Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051302507405661164540MECHANIKA 

POJAZDOWA Adam 

Pawlak

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,1150Metale żelazne160117

 0,1500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060119258155341014371P.P.H.U. PRO-V-CAR 

Artur Sakowski

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0647Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011396222NZOZ BEST-DENT

 0,0115Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,3220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202K74.30.Z2781239456452311641SIGA Siwy Karol, 

Gadomski Andrzej 

Sp.j.

 2,6300Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,1000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302067504698458380008117HANDEL TRANSPORT 

WYKOPY WOJCIECH 

JAŁOWIECKI

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 21,1700Opakowania z papieru i tektury150101016013970Słodkie Upominki 

Ryszard Garmada

 0,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Odpady tworzyw sztucznych0702130121993055260002004Agencja Rezerw 

Materiałowych

 0,1530Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2850Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,1270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1910Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,8430Żelazo i stal170405

 0,0130Papier i tektura191201

 0,9770Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081309206425681511393AUTO-NAPRAWA 

Andrzej Podgórny

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,1500Metale żelazne160117

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101011653890ORTO - FAN - Barbara 

Wyszomirska - Zdybel

 0,0100Roztwory utrwalaczy090104
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 0,4340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5500623861250364784NZOZ PRAKTYKA 

LEKARZA 

RODZINNEGO JAN 

PAŁDYNA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Freony, HCFC, HFC1406010155332131251269898WEBSTER Sp. z o.o.

 0,0380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3720Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3200Żelazo i stal170405

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109710017689Apteka Zbigniew i 

Bożena Kolanek

 0,0187Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027101551098221059906Przychodnia 

Weterynaryjna Jan 

Rogulski

 42,4000Odpady z destylacji spirytualiów020702DA15.91.Z0173826238381700683POLMOS ŻYRARDÓW 

SP. Z O.O.

 0,0190Inne niewymienione odpady070499

 249,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 26,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 228,3000Opakowania z drewna150103

 89,0000Opakowania ze szkła150107

 0,0490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2110Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0170Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,5000Tworzywa sztuczne170203

 1,7000Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,5000Żelazo i stal170405

 0,2000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,5000Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030151979621181253342NZOZ LEKARZ 

STOMATOLOG 

TOMASZ FEDER

 2,4250Opakowania z papieru i tektury1501010102388925341067077SKLEP 

OGÓLNOSPOŻYWCZ

Y ELŻBIETA 

ANTONIAK

 3,3450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081423280351132225363AMIX Adam 

Szymański

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417317051130181650Elżbieta Rutkowska

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501021403844201230984242Gospodarstwo Rolne 

Cezary Musielak

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101670228336PPHU GEMINI PLUS

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania z drewna150103
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 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Miedź, brąz, mosiądz170401

 25,5000Żelazo i stal170405

 1,0000  0.25Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038392782029Delightful Woman Anna 

Adamowicz-Dąbrowska

 0,8350Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801172705499306390001498HENKEL POLSKA SP.  

Z O.O.

 1,0000Inne niewymienione odpady080299

 7,6550Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 13,6310Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,3800Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,1130Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

110112
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 0,3800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 1,1000Opakowania z metali150104

 0,0050Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 3,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,4220Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120117274985211005758BETACHEM 

GALWANOTECHNIKA 

S.C.

 0,7550Kwasy trawiące110105

 0,1570Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 0,3380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0560Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 8,3000Opakowania z papieru i tektury150101DJ28.51.Z0119121101250070686METRA POLAND 

ALUMINIUM Sp. z o.o.

 7,9300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304H55.30.B1417366905221381693FOODI Izabela Frycz 

Franczyza Restauracji 

Mc Donald's w CH Blue 

City

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 10,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1910Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097125428108231538376Apteka s.c. Lucyna 

Michał Choma

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych1501021304029475661663958WYRÓB OPAKOWAŃ 

T. RASZKOWSKA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414683205110221029Gabinet Kosmetyki 

Profesjonalnej HEBE 

Aleksandra Tanska

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161458494509512349868ARNICA OLSZEWSKI I 

WSPÓLNIK SP.J.

 0,1195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 8,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.82.Z9327839578961321057VOLVO Maszyny 

Budowlane Polska Sp. 

z.o.o.

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,3600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,9900Filtry olejowe160107

 4,0300Metale żelazne160117

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 1,5600Inne niewymienione elementy160122

 10,5900Urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi

170505

 0,0453Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463535738121915257VITAL-MED Dariusz 

Skoczylas, Ewa 

Skoczylas, Katarzyna 

Sadurska s.c.

 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118928085361040213JAN TREJGIS

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300801595671225711GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARIOLA 

DĄBROWSKA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 61,9800Inne niewymienione odpady020399DH25.22.Z6729451257971594589VEGA MARZENA 

CZERNEK

 26,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,2800Opakowania z drewna150103

 0,4000Zużyte opony1601031466239898231659080STW PW. Sp. z o.o.

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117547569521473898GAB. STOM. 

WALDEMAR 

GŁOWACKI

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100067395681230020975AUTOTRONIK Piotr 

Borkowski

 2,0000Zużyte opony160103

 0,3120Filtry olejowe160107

 0,0110Tworzywa sztuczne160119

 0,0690Szkło160120

 0,2980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Żelazo i stal170405
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 0,0325Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503856307591012569Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Marcinkowska

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033510744756791311402Spec. Przych. 

Stomatologiczna

 2,4930Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z5262966999Raiffeisen Immobilien 

Kapitalanlage-G.m.b.H.

 1,2760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,4140Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3260Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5060Papier i tektura191201

 21,0310Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 12,8000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6709734207991604279ZAKŁAD GARBARSKI 

"MAT-2" Sp.J Beata 

Żaczek i Spółka

 0,7500  0.35Osady zawierające chrom, zwłaszcza 

z zakładowych oczyszczalni ścieków

040106

 2,6500  1.15Osady niezawierające chromu, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040107

 2,0000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,0072Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213M80.10.B001145835PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA WE 

WRZOSIE

 0,7000Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414351607582262545NZOZ Specjalistyczne 

Centrum Medyczne

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102N85.13.Z1412449518222247219Altura Płochoccy s.c. 

Centrum Stomatologii 

Madexcellence

 0,0986Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0115971045241085791Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

AMIDENT Małgorzata 

Żurek

 2,4200Skratki190801670223646Oczyszczalnia 

ścieków

 4,0000Zawartość piaskowników190802

 12,3000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040102366705341037509Lecznica dla zwierzat 

lek.wet. Konrad 

Szymański
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 0,0255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0670Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095500364727611218619M FARMA SP Z O O

 0,0070Papier i tektura191201

 61,0000Odpadowa masa roślinna020103DA15.33.A0125134865290005964ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-WARZY

WNEGO DAWTONA 

DANUTA 

WIELGOMAS

 92,0000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301

 428,4000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 19,4000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 140,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,9400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 288,4140Opakowania z papieru i tektury150101

 125,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4600Opakowania z metali150104

 4,1000Opakowania ze szkła150107

 118,1300Żelazo i stal170405

 19,9400Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający 

substancje niebezpieczne

170507

 0,0960Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020119195365241189266ZOLAN S A

 0,0080Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 0,1600Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0230Inne niewymienione odpady120199

 3,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3884Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,3940Opakowania z papieru i tektury150101K70.11.Z0158864895262823395Siero Immobilienfonds 

No. 4 Warszawa Par 

Tower Sp. zo.o.

 0,2360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,5830Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3470Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1530Papier i tektura191201

 15,0800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6709799307161496576Indywidualna Praktyka 

Lekarska Krystyna 

Powróźnik - Wróbel

 26,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050128453435212755711SITA RADOM SP Z 

O.O.

 10,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 164,2500Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0520Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 9,7050Opakowania z papieru i tektury150101

 8,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 257,9600Opakowania z drewna150103

 0,8170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2000Zużyte opony160103

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 247,8600Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 82,0000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 49,3000Inne niewymienione odpady160799

 1 757,1000Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 18,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 170,3700Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 514,8100Odpady żelaza i stali191001

 5,8510Papier i tektura191201

 627,8700Metale żelazne191202

 13,3760Tworzywa sztuczne i guma191204

 28,3600Szkło191205

 48 074,3100Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 145,6400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405529179512112623INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ALEKSANDRA 

GASPARSKA

 32,2500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036702243808111276531NZOZ PORADNIA 

RODZINNA MONIKA 

MAŁECKA

 0,0013Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131462951667621996519Agro-Handlowiec 

Szymańscy NR 1 

S.K.A.

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z1423672425213560145APTEKA METRO

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091926634155811430599APTEKA 

PODKOWIAŃSKA 

GRZEGORZ 

PEPLIŃSKI

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709381447962232504Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Jastrzębi

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0094Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7101702808231070499Prywatny Gabinet 

Lekarski Andrzej 

Wąsowski

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086100157947750006861"MARSYL" 

IMPORT-EXPORT 

Sylwester Kostrzewski

 0,4800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G51.53.A6705701647960039068"SKLEJBUD" Sp.j.

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040148338065222401618MELVIT S.A.

 10,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 6,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 99,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202130020335UBÓJ ZWIERZĄT - 

RZEŹNIA CEZARY 

SŁONCZEWSKI

 57,0000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104656958261103890Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Krzysztof Mikulski

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O93.01.Z0165552635311496282"ZAKŁAD PRALNICZY 

PIWOWAR" Sp. z o.o.
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 1,6660Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7500Opakowania z papieru i tektury1501010105677105210449200Usługi Remontowo 

Budowlane Andrzej 

Zezula

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania z metali150104

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 12,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 33,0000Gruz ceglany170102

 1,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,3000Drewno170201

 0,3500Szkło170202

 0,6000Odpadowa papa170380

 1,3000Żelazo i stal170405

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

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,8600Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102710322116Iwona Teresa 

Księżopolska 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

IWONEX

 130,8930Papier i tektura191201
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 0,0314Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021423238599660738343Magdalena Kamińska 

Gabinet Weterynaryjny 

"MAGDA"

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1406674025361586113UNI-DENT Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103013079282NZOZ KABATY

 0,5200Zmieszane odpady opakowaniowe1501060130008145272136199Przedszkole nr 47 

"Mali Artyści"

 1,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181300096415660004314Zakład Budowlany 

"DELTA" Sp.j., Jacek 

Kunicki, Bogusław 

Urbaniak, Antoni 

Żerański

 0,0008Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,0000Zużyte opony160103

 0,0200Metale nieżelazne160118

 100,1100Opakowania z papieru i tektury1501011413304845252425204ID LOGISTICS 

POLSKA S A

 86,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4900Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 59,6700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0237Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103673013599Lekarz Stomatolog 

Sylwia 

Domagalska-Idzikowsk

a

 0,0041Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0065Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101DJ28.51.Z015583197Zakład Galwanizacyjny 

"GAL-WES" Jacek 

Wesołowski

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali150104

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Aluminium170402

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0502730645420012432ALOES-MIEZIO Sp.j.

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081502684625731734713FIRMA BUDOWLANA 

"BUDPOL" Piotr 

Smolarczyk

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186702237297971945741Gmina Jasieniec

 0,0044Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8800Skratki190801

 16,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021425136505361766140GABINET 

WETERYNARYJNY 

"KOSMA"

 0,0100Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108432691969APTEKA RODZINNA 

JACEK MODRZEWSKI

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 1,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040010622795250001658SPÓŁDZIELNIA 

PIEKARSKO-CIASTKA

RSKA

 36,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 11,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z metali150104

 0,9000Zużyte opony160103

 0,3000Metale żelazne160117

 0,6230Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0630Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 109,0000Żelazo i stal170405

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 9,6000Papier i tektura200101

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037123562728222012456Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"PULS" Sp. z o.o.

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173018085212600799Praktyka Lekarska 

ANANDA

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0152786951132005093APTEKA mgr. farm. 

Aneta Krych

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111611070855AUTO FORUM Sp. z 

o.o.

 2,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,5000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 1,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8800Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,1400Metale żelazne160117

 2,8390Tworzywa sztuczne160119

 0,0710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0770Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005090637610002509Bank Spółdzielczy w 

Przasnyszu

 0,0050Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101670990067Gabinet Lekarski Ewa 

Pawlik-Rak
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 2,0000Skratki1908015504263687581045567Gminna Jednostka 

Usług Komunalnych

 1,2000Zawartość piaskowników190802

 0,0345Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1402024135421253540ESTE-DENT 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Katarzyna 

Borkowska-Szumieluk

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0044Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005473428121359307URZĄD GMINY PIONKI

 2,4500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,2700Skratki190801

 3.96Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,8500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051301385805681222559Auto-Service Zygmunt 

Golatowski

 0,2350Filtry olejowe160107

 0,0500Papier i tektura200101

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400533447971018880Gabinet Lekarski 

Stefan Polkowski

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7125800584960194531NOWAKIEWICZ I 

WPOLNICY Sp.j.
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 0,5500Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703370467702LOTOS AIR BP 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090047406567760002209APTEKA Jan Mitura

 0,0255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500322737591275085PRYWATNY GABINET 

LEKARSKO-STOMAT

OLOICZNY S.C. B I W 

KRZYŻANOWSCY

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,7000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DE22.22.Z0104269845260025212"TORELL" SPÓŁKA  

AKCYJNA

 1,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0349Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027503271708371011284Gabinet Weterynaryjny

 27 859,4900Odpady z kory i drewna0303015504126277580000692STORA ENSO 

POLAND S.A.

 1 704,7200Osady i szlamy z produkcji celulozy 

metodą siarczynową (w tym osady 

ługu zielonego)

030302

 8 416,3000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307
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 12 330,4500Odpady z włókna, szlamy z włókien, 

wypełniaczy i powłok pochodzące z 

mechanicznej separacji

030310

 2 502,6400  5,756.65Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 03 03 

10

030311

 406,3600Inne niewymienione odpady030399

 4,4500Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,2500Inne niewymienione odpady070299

 0,3400Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 1,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 66,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 176,6200Opakowania z drewna150103

 0,0300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 31,1200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,0100Tworzywa sztuczne170203

 225,3000Żelazo i stal170405

 6,3400Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 180,4600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131415518484960185213DATA PROJCT 

ŁUKASZ  KORBUT

 0,2910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.90.Z0120798195240000350"FRI - STAB" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE

 0,0325Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421503538371600454Praktyka Lekarska 

Dentystyczna klinika 

Alfa Małgorzata 

Jachimowicz

 121,4300Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206011411082835252406649Dr. Oetker Dekor Sp. 

z.o.o.

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1580Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 129,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 146,8800Opakowania z drewna150103

 0,5020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2940Tworzywa sztuczne170203

 0,0400Aluminium170402

 7,0000Żelazo i stal170405

 0,1150Skratki190801

 202,9200  25.16Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 62,3200Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 3,6000Odpady tworzyw sztucznych0702130101893375211114855Redmax Michał Plata

 10,0000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409DI26.12.Z5504078277581005326POLSKIE SZYBY 

TERMOIZOLACYJNE 

SP. Z O.O.

 9,2000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 944,4400Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 2,8820Opakowania z papieru i tektury150101

1050



 0,3600Opakowania z metali150104

 1,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5760Aluminium170402

 0,0562Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131428380781132828044CEBRON Sp. z o.o.

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6400Żelazo i stal170405

 0,0390Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091413848537582260204APTEKA RODZINNA 

Andrzej Wisniewski, 

Beata Wisniewska, 

Magdalena Michalska 

Sp.j.

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208130098870Handel Studniarstwo 

oraz mechanika 

samochodowa Kilar 

Ryszard

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1450Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203K73.10.F0008375835250008525INSTYTUT 

KARDIOLOGII im. 

Prymasa Tysiąclecia 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego

 0,3900Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,1040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 13,5260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1050Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,0570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,5700Żelazo i stal170405

 0,0080Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 155,9300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1500Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180116956925341420763NZOZ KRAJMED 

Chirurgia Jednego Dnia 

Marek Krajewski

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,7620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2050Metale nieżelazne1601180162692215272303668MEDIKA KBP Sp. z 

o.o.

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036113167307742666548Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0197Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119298881130275747Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Gawor
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 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036707719009481101480Gabinet lekarski Anna 

Kucharska

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161402060841080001225Citibank International 

PLC

 14,2800Papier i tektura191201

 332 331,7500Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 011703020012956355840201424DROGOMEX Sp. z o.o.

 4,9600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.75.B6728930788121792808"ELGIS-Garbatka" sp. 

z o.o.

 0,0420Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0530Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4400Opakowania z papieru i tektury150101DN37.20.Z0064692125321046416SURMET Zdzisław, 

Mieczysław Dąbrowski

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania ze szkła150107

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020121940581230345186GABINET 

WETERYNARYJNY 

Specjalista chorób 

psów i kotów lek. wet. 

Maciej Wojtczak
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 0,0082Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0113890969511066105Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Położnictwo i 

Ginekologia dr 

Grzegorz Stokłuska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090154772421230990432APTEKA PANACEUM

 0,0255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504758307611014236INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA RENATA 

JĘDRZEJCZYK

 0,0209Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5503917247621060108Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"GEMELLI"

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 58,6400Osady z dna zbiorników050103F45.33.B6110403927742476658PETRO WodKan Sp. z 

o.o.

 2,3200Zaolejone osady z konserwacji 

instalacji lub urządzeń

050106

 87,6200Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208

 180,3200Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,3300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 10,8000Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501
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 2,6600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,4000Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3400Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 282,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 31,2000Tworzywa sztuczne170203

 2,8700Żelazo i stal170405

 1,0400Skratki190801

 7,7600Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204I60.24.B7103898538241052965PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWO-HA

NDLOWE 

"MALTRANS" MAREK 

SIKORSKI

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1000Zużyte opony160103

 0,0960Metale żelazne160117

 0,0605Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030142101015223000844Przychodnia Lekarska 

"RAZEM" Sp. z o.o.

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0984Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6102930277761115364NZOZ "Przychodnia 

Rodzinna"

 3,7460Opakowania z papieru i tektury1501010101433295240008742FABRYKA 

APARATURY 

RENTGENOWSKIEJ I 

URZĄDZEŃ 

MEDYCZNYCH 

""FARUM""

 2,6470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0300Opakowania z drewna150103

 0,2670Opakowania z metali150104

 43,6560Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5200Opakowania ze szkła150107

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0880Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 53 500,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105482795211659626GAB. STOM. MARIA 

CZYŻEWSKA

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180063720915340210673PPH WALDEMAR 

SITEK

 0,4740Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1760Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0805Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400000497621067872DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ DLA 

DZIECI W NIEGOWIE

 0,0255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1401008075311583839NZOZ  "NASZA 

PRZYCHODNIA" S.C. 

ALICJA 

NOJSZEWSKA 

-RYDLIŃSKA, PIOTR 

ULIASZ

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011709046Tomasz Fałkowski 

lekarz stomatolog

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118621505251575901NZOZ FUNDACJA 

PROMACJI 

INICJATYW 

STOMATOLOGICZNYC

H

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0055Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181302993895671034075NZOZ  w Sochocinie
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030007394108371017944Szkoła Podstawowa Nr 

3

 0,0747Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0124527675681034792"Prodentis" 

Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0173702299211644816Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Gielmunda-Leszkiewic

z

 0,0005Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801015506605495251135094Indywidualna Praktyka 

Lekarska Dorota 

Brzostek

 0,0005Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 0,0117Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020110705329521029330Piotr Chodorek

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112082495261364117PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"SIGMA"

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031469855119522127247ALTER-DENT S.C. 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0293Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6709975729481542729Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Brzózie

 1,6000Opakowania z papieru i tektury1501010156064498222112560EKWOS Piotr 

Parasiewicz
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 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080113276305241045892MECHANIKA 

POJAZDOWA Jacek 

Czamarski

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0650Filtry olejowe160107

 0,0050Inne niewymienione elementy160122

 0,3400Żelazo i stal170405

 0,4000Metale żelazne191202

 0,4430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415005555213495152NZOZ Bednarczyk i 

Sobczak Lekarze 

stomatolodzy Sp. 

Partnerska

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095512062617581119828Apteka Bozenna 

Marchewka

 0,4220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403590205242560099Ferreus Sp. z o.o.

 1,4790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140063294985270203313Bank Ochrony 

Środowiska S.A.

 0,3220Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215
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 47,2800Papier i tektura200101

 0,1600Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103750024958Lecznica 

Stomatologiczna 

MEDICA-DENT

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100126725695361372984MEDICAMONITOR 

S.C.

 0,0068Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 22,2600  1.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908050132711701231050091URZĄD GMINY 

PRAŻMÓW

 10,1200Osady z dekarbonizacji wody190903

 46,1000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DN36.11.Z6103701767741456406P.P.H.U. GRET-POL 

G.K. Gąsiorowska

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550667511Indywidualna Praktyka 

Położnej A.J. 

Ziółkowska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090041842807120204453FORTUNA FAMILIA 

CIOTA Sp.z o.o.

 18,1500Skratki1908017504395488371011545GMINNY ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

TERESINIE

 6,6000Zawartość piaskowników190802

 1 499,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201021208469427332091494HCS Sp. z o.o.

 0,2410Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7115832678241146554Specjalistyczna 

Przychodnia 

"Hipokrates"

1063



 13,5000Zgary i żużle odlewnicze1010035503810687580007576ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USŁUGOWY 

OLWIS

 45,5000Miedź, brąz, mosiądz170401

 15,3000Mieszaniny metali170407

 18,7200Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0130539051230788529ALBEA WARSAW Sp. 

z o.o.

 9,2960Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,2150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 192,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 441,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,1980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 18,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052105068725980004178ON ROAD TRUCK 

SERVICES S A

 0,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3060Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,2550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,5400Szkło160120

 0,1015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408948429661554987NZOZ przychodnia w 

Radzewie

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318000035257Przemysłowy Instytut 

Automatyki i Pomiarów 

"PIAP"

 0,8730Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1890Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4700Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0900Aluminium170402

 10,5900Papier i tektura200101

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103L75.13.Z6113771117741527247LECZNICA 

WETERYNARYJNA 

JAR-WET

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,3690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404980759521534476Stomatologia VIP

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091459900071251615366CENTRUM 

MULTI-MEDICA SP.Z 

O.O.

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5503948987591026063Indywidualna 

Speclistyczna 

Praktyka Lekarska 

Robert Ambroziak

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0755Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719526207962295930NZOZ "TRIDENT" Anna 

Bak, Anna Bartel - 

Metrzelska

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305710021277ARCHE Sp. z o.o.

 0,1210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 8,7000Drewno170201

 1 102,2200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300218895661032181Prywatny Gabinet 

Lekarski Jerzy Ślączka

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 668,8400Inne niewymienione odpady020399DA15.86.Z1405229681251384961Tchibo Manufacturing 

Poland Sp. z o.o.

 424,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 68,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 170,5700Opakowania wielomateriałowe150105
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 38,7200Opakowania ze szkła150107

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,7000Żelazo i stal170405

 1,8300Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 182,4800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428784517842186084BLUEBERRY 

INSTYTUT URODY 

JAGODA OSTRZYCKA

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036100361937761050825Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Cisowski Eligiusz
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424540531251080735NZOZ 

STOMATOLOGIA 

Danuta Błońska

 0,0210Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5507053357571296032Przychodnia Lekarska 

"WANTA" S.C. Anna 

Machnicka, Krzysztof 

Machnicki

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811418060015213524273FILEMON S.C. 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.14.F0081052185220000217ALAB SP. Z O.O.

 0,8800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,7481Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 64,9220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4720Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,9560Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 12,4000Skratki1908015512053917611438775MZGKiM Sp. z o.o.

 79,1000Zawartość piaskowników190802

 1 482,4000  437.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030147314905211585891NOVODENT Gabinet 

stomatologiczny 

Marzenna Grodowska

 0,0250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.22.Z1301976025691000783Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Handlow

e "WAPNOPOL" 

Nowakowski Adam

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0020Filtry olejowe160107

 59,3000Żelazo i stal170405

 57,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.11.B7103150278220003855FABRYKA URZĄDZEŃ 

DŻWIGOWYCH

 10,8000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1120Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1830Zużyte urządzenia zawierające wolny 

azbest

160212

 0,7820Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

1101130173667425342169325MAN Truck & Bus 

Polska Sp. z o.o.

 4,5800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 7,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2360Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0940Zużyte opony160103

 0,6150Filtry olejowe160107

 0,3440Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,8580Metale żelazne160117

 1,1260Tworzywa sztuczne160119
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 0,3820Szkło160120

 3,2770Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205A01.30.Z1304225885671575569Gospodarstwo Rolne 

Poświętne Sp. z o.o.

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0102Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166102232007761001778"DANEW" Sp. J. - 

Andrzej Gapiński

 8,7000Opakowania z papieru i tektury1501011401149101132645622Saturn Planet Polska 

Sp. z o.o. Warszawa III 

Spółka Komandytowa

 4,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6600  0.06Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 1,2340Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081418156497742823812Stacja Demontażu 

Pojazdów Radosław 

Wist
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 0,1900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,5930Zużyte opony160103

 0,5600Filtry olejowe160107

 0,4530Płyny hamulcowe160113

 2,1880Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,3440Zbiorniki na gaz skroplony160116

 444,2430Metale żelazne160117

 10,1140Metale nieżelazne160118

 53,7500Tworzywa sztuczne160119

 15,2730Szkło160120

 27,0240Inne niewymienione elementy160122

 0,1210Inne niewymienione odpady160199

 5,2260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1240Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,6000Zwroty kosmetyków i próbek070681G51.46.Z6320354507780021032PHOENIX Pharma 

Polska Sp z o.o.

 9,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Metale żelazne160117

 0,2540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 29,7100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6709255909481526297LEK. STOM. BEATA 

SADOWSKA-BIENIEK

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300911345661047780Gabinet Dentystyczny 

Aleksander Kryszewski

 1,1410Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080152524025342206635KAMIR A. i M. 

Kamińscy Sp. J.

 3,6000Zużyte opony160103

 0,0155Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112918591180091535Gabinet 

Ginekologiczny dr 

Iwona Szaferska

 0,2215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408565639710641345Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

SUPER DENTAL
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 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100802805291018265Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Kamińska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103014992189Gabinet 

Stomatologiczny lek 

stom. Oksana 

Jasielska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 27,1290Odpady tworzyw sztucznych070213017445358ATS DISPLAY SP. Z 

O.O.

 8,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,7750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8500Opakowania z metali150104

 0,8630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,2500Żelazo i stal170405

 0,0420Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181904079265860005293SYGNITY S.A.

 19,4040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8250Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3000Zużyte opony160103

 1,3720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,5030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4730Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,4600Inne niewymienione odpady020399DA15.85.Z6709949939481573204"JADEX - BIS" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRYWATNE BOŻENA 

DĄBROWSKA

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6101814527761010079Zespół Lekarzy 

Specjalistów

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,8500Zużyte opony1601031308746175691704018FAST OIL Sp. z o.o.

 0,1820Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702801427395195252496411POLSKA SPÓŁKA 

GAZOWNICTWA SP Z 

O O

 0,7590Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0170Odpady spawalnicze120113

 2,0000Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,2300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 8,3650Opakowania z papieru i tektury150101

 9,4150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,7060Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 6,2800Opakowania ze szkła150107
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 0,1460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1370Zużyte opony160103

 0,1470Tworzywa sztuczne160119

 1,6570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6630Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0150Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0450Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0970Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0370Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,1000Drewno170201

 2,8350Tworzywa sztuczne170203

 0,0200Aluminium170402

 189,5650Żelazo i stal170405

 8,0750Mieszaniny metali170407

 0,0050Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 0,0100Inne materiały izolacyjne zawierające 

substancje niebezpieczne

170603

 0,0110Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,2000Papier i tektura200101

 0,2000Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 2,5000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,9340Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111429581445242736351DANTA Grzegorz 

Repeta Piotr Just s.c.

 0,3940Inne niewymienione odpady080199

 0,0100Opakowania z metali150104

 271,8000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z7125475238212333294Zakład Mięsny WIJAR 

Sp.j.

 228,1430Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501011409682857971886607Włodzimierz 

Prokopczyk 

PROKOPCZYK

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0520Zużyte opony160103

 0,0230Filtry olejowe160107

 0,0060Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 12 299,0000Odpadowa tkanka zwierzęca0202027100028318210006125DROSED S.A. Wydział 

Utrzymania Ruchu

 1 164,1500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 411,9200Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 600,0000Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw 

płynnych

100104

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 56,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 7,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1 426,0000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 2,4400Metale żelazne160117

 0,3970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 410,0600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DA15.87.Z0111921175241017996DEVELEY POLSKA  

SP. Z O.O.

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 142,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 28,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3000Opakowania z metali150104

 5,3000Opakowania wielomateriałowe150105

 2,7000Opakowania ze szkła150107

 1,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 095,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,3770Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208015781773Mabau Polska Sp. z 

o.o.

 0,0100Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0750Filtry olejowe160107

 0,1700Metale żelazne160117

 0,0500Metale nieżelazne160118

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 67,5000Odpadowa masa roślinna0201036113790097742314588MAX-BUD Dariusz 

Baranowicz

 20,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111640555261063172GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Magdalena Grzylińska

 0,4010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F0163358285262624810Ortodent Centrum 

Ortodontyczno-Stomat

ologiczne Sp. z o.o.

 0,2700Inne oleje hydrauliczne1301130129140095272098636VEOLIA Usługi dla 

Środowiska 

S.A.Oddział w 

Tomaszowie 

Mazowieckim
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 0,1110Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0390Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,3840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203DB17.54.Z0125041515290002871ZPTS Jacek Żukowski

 0,1580Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406030003264635250008169IMDiK PAN

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0960Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,7810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,3800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101429207741879756PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

KACPROWICZ

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213O90.02.Z0006500707742411908Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Płocku

 0,3900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,3070Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 201,1280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 1,4400Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1950Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,1430Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,4970Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0340Inne niewymienione odpady070799DG24.42.Z0102674805260014065MTC POLSKA SP. Z 

O.O.

 20,8500Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,1330Inne niewymienione odpady080399

 14,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 149,1000Opakowania z metali150104

 9,1420Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,6220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0188Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Żelazo i stal170405
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 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1405917455262416750Gabinet 

Stomatologiczny 

Bartłomiej 

Łaszczewski

 1,1500Opakowania z papieru i tektury1501010062296661230006188PPH INTERFOOD Sp. 

z o.o.

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0335Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422944311230533901Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Beza-Mizerska

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114897395321018992Ilona Michnikowska

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404522686121644076Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

dent. Joanna 

Witaszczyk-Dul

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Odpady agrochemikaliów zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)

0201081429170405361902991JW 4809 26 Wojskowy 

Oddział Gospodarczy
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 8,6660Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104

 1,8150Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,2000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,9270Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,2000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,2000Roztwory utrwalaczy090104

 0,2280Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 962,7380Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0020Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0620Odpady spawalnicze120113

 0,1780Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 8,9820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Opakowania ze szkła150107

 1,2940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,7450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 38,3850Zużyte opony160103

 0,6870Filtry olejowe160107

 0,0630Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1800Płyny hamulcowe160113

 30,5660Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0010Metale nieżelazne160118

 0,9980Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,1280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0090Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 31,7590Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1640Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,6000Inne baterie i akumulatory160605

 0,1130Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 0,1910Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708
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 0,0270Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 3,7460Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,6560Drewno170201

 0,0300Szkło170202

 1,5070Tworzywa sztuczne170203

 4,2750Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,3230Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4280Aluminium170402

 89,0040Żelazo i stal170405

 0,9100Mieszaniny metali170407

 0,6000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0050Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 0,0260Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,5030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0600Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 13,9050Skratki190801
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 5,2000Zawartość piaskowników190802

 422,7000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 11,8280Papier i tektura191201

 1,6630Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,1040Tekstylia191208

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010351080NZOZ Specjalistyczne 

Centrum Medyczne 

FLEBO Sp. z o.o.

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152410255342205015ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160105984901180067577SOUNDMAN Andrzej 

Lewandowski

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117351155241062353Gabinet 

Stomatologiczny 

Halina Kuczkowska

 23,9400Opakowania z tworzyw sztucznych1501020050911257960023682Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe 

Libamix Sp. z o.o.

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104737898211111947Prywatny Gabinet 

Chirurgiczny-Magdalen

a Daniel

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7100080648220008812APTEKA Marianna 

Łysiak

 82,8800Opakowania z papieru i tektury1501010149211435252109503Gefco Polska Sp. z 

o.o.

 6,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 160,9700Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania z metali150104

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0200Tworzywa sztuczne170203

 0,0471Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0164078128371595552NZOZ Przychodnia 

Lekarza Rodzinnego 

"MEDI-LUX"

 0,0125Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116228885211221249Gabinet 

Stomatologiczny 

Hanna Brzozowska

 6,3000Opakowania z papieru i tektury1501016345919357781418814Manhattan 

Development Sp. z o.o.
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 10,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152809187971520220"SALON BEATA" 

BEATA PETRYKA

 0,0000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011422012635242697898Przychodnia 

Weterynaryjna 

(Bródnowskie Centrum 

Weterynaryjne) s.c.

 0,0000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8872Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z0161818801230882228SP ZOZ Góra Kalwaria

 0,9440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0016Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0004Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208012381464Firma 

Handlowo-Usługowa A. 

M. Rutkowscy Sp. j.

 0,7000Metale żelazne160117

 2,1100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050153147585250005662Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w m.st. 

Warszawie S.A.

 0,0002Sole i roztwory zawierające cyjanki060311

 17,3900Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 0,0017Odpady zawierające rtęć060404

 26,8100Inne niewymienione odpady060699

 1,4088Inne niewymienione odpady070299

 0,0200Inne niewymienione odpady070699

 0,0100Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070703

 0,0110Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,1410Uwodnione szlamy z czyszczenia 

kotłów zawierające substancje 

niebezpieczne

100122

 0,2500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0022Odpady spawalnicze120113

 0,6020Inne oleje hydrauliczne130113

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 7,1560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 29,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 8,5320Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,2590Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,4770Opakowania ze szkła150107

 2,3230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6320Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 11,3890Zużyte opony160103

 0,3420Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 10,8150Metale żelazne160117

 0,8810Tworzywa sztuczne160119

 0,2070Szkło160120

 3,6180Inne niewymienione odpady160199

 0,6300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,7994Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 16,4990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9940Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6110Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

1093



 0,9790Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,6252Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,1695Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,4580Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 7,0770Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4350Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,2595Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0465Chromiany (np. chromian potasowy, 

dwuchromian sodowy lub potasowy)

160902

 803,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0530Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,1500Drewno170201

 0,0380Szkło170202

 3,7320Tworzywa sztuczne170203

 249,1800Asfalt zawierający smołę170301

 7,5620Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3660Aluminium170402

 802,2230Żelazo i stal170405

 0,2000Mieszaniny metali170407

 1,2900Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 16 922,2800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 1 523,5400Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

190107

 5 426,8200Popioły lotne inne niż wymienione w 19 

01 13

190114

 1 380,4600Odpady niebezpieczne zestalone190306

 5 510,9400Odpady zestalone inne niż wymienione 

w 19 03 06

190307

 5 411,6000Skratki190801

 3 805,0000Zawartość piaskowników190802

 152 237,1400  43,926.08Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 107,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 2 656,2400Inne niewymienione odpady190899

 2 367 742,1430  4,099.45Osady z klarowania wody190902

 1 787,4900Osady z dekarbonizacji wody190903

 200,8650Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0430Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 63,2890Inne niewymienione odpady190999

 0,0650Metale nieżelazne191203

 2 120,2400Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 30,1600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,3000Zgary z wytopu inne niż wymienione w 

10 03 15

1003160119116589521124910ALUTOP Sp. z o.o.

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,0193Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500047047571041119ISPL Barbara 

Błaszczyk

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,4200Opakowania z papieru i tektury1501011404678445221675064HMC Witold 

Kołodziejczak

 0,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131404554919511166775Expert Light Filip 

Gabryelczyk

 0,0412Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010311548 000345341981906Dom 

Opiekuńczo-Leczniczy 

Opatrzności Bożej

 0,1800Zmieszane odpady opakowaniowe1501060131035085262323385Omega Invest Sp. z 

o.o.

 7,2800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 24,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z0084235048220010312CEGIELNIA 

RADZYMIN ANDRZEJ 

KARASIŃSKI

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101F45.21.C0112522401250042891"GAZOMONTAŻ" SA

 0,1000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0300Inne niewymienione odpady090199

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031409988146551622278Gabinet kosmetyczny 

Złoty Kłos

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0182Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216012865819WARSZAWSKA 

DRUKARNIA 

NAUKOWA PAN

 0,0863Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021419237411230996742GABINET 

WETERYNARYJNY 

KATARZYNA 

KORZENIEWSKA
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026706165647991047666Gabinet Weterynaryjny 

Henryk Dębiec

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 1,5000Zmieszane odpady opakowaniowe1501060129672305221662044STASH-Stanisław 

Kurzac

 6,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0015Opakowania z papieru i tektury1501010124001509521408807Fundacja Artibus 

Muzyka, Obraz, Słowo

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6103082437741515528Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

"KLIDENT"

 0,1700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z6702296437971596128SP ZOZ W WARCE

 0,1700Roztwory utrwalaczy090104

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1098



 0,6065Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0490Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037123720298261942969NS ZOZ "DOZA"

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105670875271227994Gabinet 

Stomatologiczny 

Lucyna BIS

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020105449625311008495GABINET 

WETERYNARYJNY 

JERZY LĄKWISZ

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6709893779481960533Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna 

Wróbel-Kaczorowska
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174005975272200721Stomatologia 

KOŁO-DENT

 0,0030Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0067234325311020065ASA AUTO SERVICE - 

Ryznar

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422661628261802205Gabinet Lekarski 

Skrajna Adrianna

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119422005361051547Gabinet 

Stomatologiczny 

B.Bielecka-Socha

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503108267591036759NIEPUBLICZNY 

ZAKLAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA I 

LEKARSKA 

MEDI-DENT
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 0,0128Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502027177581445999ISPL Lek. Stomatolog 

Anna Pękasa-Duch

 1,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0103743075220063287BLS Krzysztof 

Wyszomirski

 0,1080Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2750Filtry olejowe160107

 0,0850Płyny hamulcowe160113

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,8020Szkło160120

 0,0108Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0372Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5780Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C0112522795341108557LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0156283108371538376Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Dorota Mitręga

 0,0185Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011416494127961675412Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"TERMO-ODLEW" 

Zdzisław Stachura

 3,0190Zgary i żużle odlewnicze101003

 0,0080Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 05

101006

 0,2500Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 0,0500Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 10 09

101010

 0,6190Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0074Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2380Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140162635085252165476Oresa Ventures Sp. z 

o.o.
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 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6102540337742253131Zakład Usług 

Mechaniki Pojazdowej 

"DIAGMER" Jerzy 

Pietrzak

 0,9800Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0070Płyny hamulcowe160113

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2100Zbiorniki na gaz skroplony160116

 40,9420Metale żelazne160117

 0,9180Metale nieżelazne160118

 1,4100Tworzywa sztuczne160119

 0,6200Szkło160120

 0,1000Inne niewymienione elementy160122

 0,1330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031462833357010353324Best Dent K. 

Pieńkowska

 0,0286Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103536838231020030Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Ciołkowska

 0,2000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601040174473285291528894Szymon 

Strzyżewski-Deptusze

wski

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0332Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025507269987611006952GABINET 

WETERYNARYJNY 

STANISLAW 

Z.OSTROPOLSKI ul. 

Przasnyka 4

 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101013296186"Instan" Instalatorstwo 

Gazowe i sanitarne 

Andrzej Tomasz 

Noskiewicz

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1200Żelazo i stal170405

 0,0148Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161518441230335905Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Michał Leśniewski

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109690718770Cefarm Rzeszów S.A.

 0,2100Papier i tektura191201

 0,1830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602133576749926762175698DOZ S.A.

 0,8550Papier i tektura191201

 3,8120Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201030108035475271008393"FERENC" s.c.

 0,0650Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,2080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DL32.20.A5513312047591615138ZAKŁAD URZĄDZEŃ 

RADIOLOKACYJNYCH 

ZURAD SP. Z O.O.

 6,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0400Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0200Odpady spawalnicze120113

 0,0100Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9400Żelazo i stal170405

 0,6000Papier i tektura200101

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101DA15.89.Z5500263967620004042Zakład Koncentratów 

Spożywczych "ELKO" 

Alina Elert

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania ze szkła150107
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0460Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DE22.22.Z1406340701132624117MILLER DRUK   SP. Z 

O.O.

 0,4120Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,4100Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,6790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Mieszaniny metali170407

 60,1590Papier i tektura191201

 0,0441Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302403675681036845Elżbieta Woźniak 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090155762928381734564PUNKT APTECZNY 

JESIONKA s.c.

 2,5400Opakowania z papieru i tektury1501011466008601182090907Art-Rafix Sp.zo.o.

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1106



 3,8400Inne niewymienione odpady0702990110026605310004880QUARTZ S.A.

 2,7800Opakowania z papieru i tektury150101

 5,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania z metali150104

 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0103346155340017344APTEKA mgr farm. 

Iwona Jabłońska

 2,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.55.Z0047449157740004487F.U.H. Bolesław 

Jeziorowski Ośrodek 

Rekreacyjno-Szkolenio

wy

 0,1050Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0200Opakowania ze szkła150107

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021414005528212350269GABINET 

WETERYNARYJNY 

ROZRODU I CHORÓB 

BYDŁA PIOTR SKUP

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131303068475110066563Ferma Drobiu EKO 

2010 Wojciech 

Kaczmarczyk

 0,2800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110F45.21.A3571219976762132766Warbud - Beton Sp. z 

o.o.

 0,1750Inne niewymienione elementy160122

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0179Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B7100152428241675011SAMORZĄDOWY 

DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

"POGODNEJ 

STAROŚCI"

 4,6200Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z0125711011230002960Masarnia, Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

Witold i Roman 

Cholewińscy

 0,0210Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208670080632Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji - Zakład 

Budżetowy

 0,1160Zużyte opony160103

 0,0015Filtry olejowe160107

 0,0032Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,2500Mieszaniny metali170407

 17,5200Skratki190801

 27,1600Zawartość piaskowników190802

 0,0058Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0810Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.20.A0103854811180126635R.S. AUTO NAPRAWA 

KAROSERII MGR INŻ 

RYSZARD 

SKACZKOWSKI

 0,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801081429818417991770888FLORA-FARM

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0485Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102253691130896892BO-DENTAL Gabinet 

Stomatologiczny

 9,7200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602112904566896640013523Zakład Chłodnictwa i 

Klimatyzacji ZECHIK 

Sp. z o.o.

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103014940502DOM BARKA Elzbieta 

Jadczak

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109272140374Cefarm Śląski - 

Katowice S.A.

 0,2630Papier i tektura191201

 0,0005Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181427484356341550124FONTIS MANAGMENT 

Jacek Węgrzyk

 0,0002Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,2300Zwroty kosmetyków i próbek0706810122302805340207352MCR CORPORATION 

MINCER COR. MONA 

- LIZA COS. FR. 

JANINA MINCER

 0,6250Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1000Zużyte opony160103

 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,1000Skratki1908010005443268261097043Urząd Gminy w 

Maciejowicach

 15,0000Zawartość piaskowników190802

 9,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 25,0000  5.00Inne niewymienione odpady190899

 0,1000Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 28,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 3,3000Zużyte opony1601036102530457761055538Zakład Wulkanizacyjny 

Grzegorz Hińcz

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1410445029661539545ZOZ "MARTA -DENT"  

lek. dent. Marta 

Suchocka-Białous

 962,1500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101142176890MAKJAN Sp. z o.o.

 634,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095511933927581014845APTEKA Bożena 

Pieńkowska-Pierzchała

 0,3000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6705785337990004519ZAKŁAD GARBARSKI 

MARCIN 

MATYSZCZAK

 19,0000Brzeczka garbująca zawierająca chrom040104

 0,2000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108
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 0,0030Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,3300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101130484796OBRÓBKA METALI 

DARIUSZ 

POTWARDOWSKI

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,6630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160106694745241814468"BRU-PJL" Zdzisław 

Bruzio

 4,2790Metale żelazne191202

 0,1050Metale nieżelazne191203

 1,0710Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1260Szkło191205

 0,0320Tekstylia191208

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180109356685340206016F.H.P. PRODMAX 

Robert Lichoń

 8,4900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,9400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0100Aluminium170402
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 72,0300Żelazo i stal170405

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100021105251568350Gabinet 

Stomatologiczny A. 

Brodzikowska

 0,0800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101011698377Calodobowa Klinika 

Wet.A-ZWET Krzysztof 

Koperski

 0,0800Roztwory utrwalaczy090104

 1,2550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,8240Opakowania z papieru i tektury150101141949433VINET Łukasz Moskwa

 0,4960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103576988231144074Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Tatiana 

Zawadzka

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5500049287571012112Przychodnia 

Stomatologiczna 

"KADENT"

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 1,5100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010107123425211001074TECH SERWIS 

PAWEŁ 

ŁUKASZEWSKI

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428738731230203167NZOZ S.C.

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2950Odpady tworzyw sztucznych0702130152397105242443301FARMEDICA SP. Z O. 

O.

 0,2650Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 0,8200Inne niewymienione odpady070299

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461345815311688461PYWATNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA ŻYCIE
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 0,1660Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0122Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502026577581028764Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Agnieszka Tańska

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0116835205251085031Centrum Stomatologii 

Gwiaździsta

 52,8800Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.A0105554575220213025LANTMANNEN 

UNIBAKE POLAND 

SP. Z O.O.

 0,0113Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 29,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 10,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,2400Żelazo i stal170405

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6722130147971783184Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Błędowie
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 3,1250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050128462711181228893MOBILIS Sp. z o.o.

 0,5830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 30,7000Zużyte opony160103

 0,9060Filtry olejowe160107

 0,9680Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 4,8000Szkło160120

 0,5970Inne niewymienione elementy160122

 0,3450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,4690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0520Żelazo i stal170405

 0,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021463234545030063189ZIELONY SZPITALIK 

Marzena Augustyniak

 4,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010101633905220000795AUREX LPG SP Z O O

 0,0030Odpady spawalnicze120113

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0025Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0012Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0037Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0338Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 169,9700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081400354645310006264PPHU TEKPUD Alina, 

Krzysztof Boczkowscy

 2,4000Odpady z destylacji spirytualiów0207020120622568210007656PODLASKA 

WYTWÓRNIA WÓDEK 

POLMOS S.A.

 0,0160Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020704

 558,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705

 7 401,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 8,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6500Opakowania ze szkła150107

 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 4,3100Żelazo i stal170405

 8,0000Skratki190801

 0,3140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164154091230917286SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZESPÓŁ 

ZAKŁADÓW OPIEKI  

ZDROWOTNEJ

 0,1520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080102621815341076171WUL-MECH Zenon 

Krasowski

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Filtry olejowe160107

 0,7970Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121DJ28.75.A0101455125220101266FRANKE POLSKA SP. 

z o. o.

 2,2400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 24,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 14,8750Tworzywa sztuczne170203

 316,0360Żelazo i stal170405

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095507556987581221567Apteka Propolis

 1,3000Żelazo i stal1704057100313018211011743"DREI-POL" s.c., 

M.T.S. Poletyło

 494,5780Odpadowa tkanka zwierzęca0202025504731107621007114TADEX TADEUSZ 

WIŚNIEWSKI

 480,7500Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.A6727318038121795209PUBLICZNE 

GIMNAZJUM IM. BP. 

JANA CHRAPKA

 0,6000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005083887570001980Bank Spółdzielczy w 

Krasnosielcu

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 196,1850Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DI26.13.Z0021933395320005208HUTA SZKŁA 

GOSPODARCZEGO 

RYSZARD 

PRZEWORSKI

 28,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 441,9300Opakowania ze szkła150107

 109,3800Szkło191205

 0,0200Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802010116610555222384015Lecznica 

Weterynaryjna
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0400Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704015560865PROMARK SP. Z O.O.

 0,0260Inne niewymienione odpady080399

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180163704701251098362JFC Polska Sp. z o.o.

 0,1250Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0140Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0040Odpady spawalnicze120113

 0,3680Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8570Opakowania z drewna150103

 2,4400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2700Aluminium170402

 1,3700Żelazo i stal170405

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180100682661130036899ZIARNEX 93 HANNA 

TRAWIŃSKA I 

SPÓŁKA SP.J.
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 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,0000Papier i tektura200101

 6,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010011000868111056769Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawcz

y w Hucie

 44,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550083595PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

BOGDAN 

KOWALCZYK

 0,0145Odpady tworzyw sztucznych070213G52.74.Z0163058565252172306Regenersis (Warszaw) 

Sp. z o.o.

 35,0381Opakowania z papieru i tektury150101

 17,1031Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4411Opakowania z metali150104

 0,7615Opakowania ze szkła150107

 0,0182Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0623Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0948Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0452Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0698Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,7050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0147Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0198Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0265Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140153737845272550639Zespół Szkół z 

Oddziałami 

Integracyjnymi nr 65

 0,0830Inne baterie i akumulatory160605

 0,0605Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0103862045211500357GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Paweł Tomasz Ocios

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101551183459Hydrometal Tomasz 

Kowalewski

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 38,8400Żelazo i stal170405

 0,0894Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005273391250037111Urząd Miasta Zielonka
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 0,0069Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031005811468351576758NEK-MED S.c. Neek 

Noori&Agnieszka 

Korzeniowska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026700334959481104834GABINET 

WETERYNARYJNY 

Zbigniew Haliniarz

 0,2600Odpadowa masa roślinna020103011714981Fungivita Piotr Roczek

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181206166916783047988Złomex Surowce Sp. z 

o.o.

 12 217,7800Metale żelazne191202

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036729733639482105296Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna B. 

BIEŚ Gabinet 

Dentystyczny

 1,3700Opakowania z papieru i tektury1501010004012367970001133CHEMICZNA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY 

TECHNOCHEMIA

 0,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0165Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080125545451130003782P.U.H. "BOSSARI" 

Jerzy Mrozik

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0620Tworzywa sztuczne160119

 0,1110Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117744921130149511USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE 

Lekarz stomatolog 

Alina Kołodziejska

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031466259591231276820PIASMEDIC BIELSKI I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122768279511589613Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Tomaszewska

 0,2560Opakowania z tworzyw sztucznych150102N85.14.D6342540147831559498NZOZ Centrum Dializ 

Fresenius Nephrocare

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 73,1797Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0600Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 14,5000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112DI26.13.Z671935774HUTA SZKŁA 

GOSPODARCZEGO 

TOP GLASS 1 Sp.j.

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080100065781130034742PRAWOL Alicja 

Wolska Jerzy Wolski 

Sp. J.

 0,3816Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604

 1,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 12,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046729686007971853097JABŁUSZKO Sp. z o.o.

 5,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0036Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202141554657Przychodnia 

Weterynaryjna

 70,0000Odpady betonowe i szlam betonowy101314DI26.61.Z6701342628111142262WYTWÓRNIA 

BETONÓW JÓZEF 

CHMURZYŃSKI 

ZAKŁAD PRACY 

CHRONIONEJ

 19,0000Wybrakowane wyroby101382

 21,8000Inne niewymienione odpady101399

 0,2640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8600Zużyte opony160103

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0530Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 31,5000Żelazo i stal170405

 0,2280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6729734527971856138Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Pniewach

 0,2904Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300800535671046730NZOZ CENTRUM 

GINEKOLOGICZNO-ST

OMATOLOGICZNE 

"ELA-MED" Ewa 

KomorowskMajchrzak

 0,0632Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1299Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036705592057991062111Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Sobczak

 0,0205Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016700470508110004983Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe Krzysztof 

Fiet

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7000Mieszaniny metali170407

 1,3160Odpadowa tkanka zwierzęca020202A01.24.Z6100049747741003490PPH DOLDRÓB Sp.j.

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036727352507962448210NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna 

"AGDENT"

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021427068915242725092VET-POINT S.C.

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037102544268221288021Gabinet Lekarski 

Marian Sułek

 1,2000Zużyte opony160103610191730Firma Handlowa "MDJ" 

Marek Tarka

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140212883Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Maciej Krajewski

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 198,0000Opakowania z papieru i tektury150101K70.32.Z017393035 000161230949180ASG - PL Sp. z o.o.

 26,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0302Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030500836598731407648PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY dr 

n. med. Grzegorz 

Południewski

 0,4750Wycieki ropy naftowej0501050000446417740003097Przeds. Eksploatacji 

Rurociągów Naftowych 

"Przyjaźń" S.A. w 

Płocku

 0,1280Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,2870Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2950Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1390Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,1020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0430Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 2,9680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1360Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 3,7960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0713Inne baterie i akumulatory160605

 48,3400Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 10,4400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0460Miedź, brąz, mosiądz170401

 181,2050Żelazo i stal170405

 1,9000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0440Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206DL33.20.B0110403761180001408Johnson Controls 

International Sp. z o.o.
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 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0938Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103710307789 000288211168918Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

KSM-DENTAL

 0,1410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015658720IPS Katarzyna 

Łoza-Sołtyk

 0,0145Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160010404387581633838Muzeum Kultury 

Kurpiowskiej w 

Ostrołęce

 0,0084Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0144Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000320756ARESZT ŚLEDCZY W 

GRÓJCU

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0604Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011420328728262148601Szpital Mazowiecki w 

Garwolinie Sp. z o.o.

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130001890325271032894Zespół Szkół im. 

Michała Konarskiego

 40,6000Żelazo i stal170405

 0,0417Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035513106277621432774Indyw. Praktyka 

Lekarska

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031465817079522091012ASHI TATTOO 

DOROTA KUNA

 0,1440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602169319070388992217906Centrum 

Telemarketingowe Sp. 

z o.o.

 0,1080Opakowania z papieru i tektury1501013508491126791021905MULTISERVICE Sp. z 

o.o.

 0,0950Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117286705261548981Lekarz Stomatolog 

Richard Kamiński

 0,2175Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102396215270012398"DUODENT" 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA Sp. z o.o

 0,0245Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114894555221912044GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HENRYKA 

GODLEWSKA-WSZEL

AKI
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 0,0235Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0111815565341051840Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata Pussta-Bijak

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z6101750327741152646SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY Bogdan 

Więcek

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 48,6000Zwroty kosmetyków i próbek0706811425847035272642206LABORATORIUM 

KOSMETYCZNE DR 

IRENA ERIS SP.Z 

O.O.

 22,9000Inne niewymienione odpady070699

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 80,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 22,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 8,3000Opakowania z metali150104

 13,8000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,7000Opakowania ze szkła150107

 3,0860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1220Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,5000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0620Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 240,0000  7.20Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001
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 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,0000Skratki190801

 0,0000  0.00Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0125589221230056619Gabinet 

Stomatologiczny 

Tomasz Maluga

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300695905681201994Gabinet Protetyczny 

Krzysztof Rybarczyk

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0107446035341069030Bieldent Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna 

Bielawska-Pietruk

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030400543931180784942Archidiecezjalny 

Zespół Domowej Opieki 

Paliatywnej

 0,0887Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411450905291742475NZOZ FAMIL-MED 

S.C.

 0,0175Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080110289615260015892Centrum Dobra Sp. z 

o.o.

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1440Zużyte opony160103

 0,7100Filtry olejowe160107

 0,0270Płyny hamulcowe160113

 0,0420Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,1740Metale żelazne160117

 0,0140Metale nieżelazne160118

 0,2880Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,9000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203N85.11.Z6110215789710538357Regionalny Ośrodek 

Psychiatrii Sądowej
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1000Odpadowa masa roślinna0201031402216175661894617Zespół Medycznych 

Szkół Policealnych

 0,0021Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0141Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z7100665708241018106GABINET 

WETERYNARYJNY 

STANISŁAW 

SOBOTKA

 0,0140Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317G50.30.A0111808645261035247NORAUTO POLSKA 

Sp. z o.o.

 30,7500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,8370Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 92,0500Zużyte opony160103

 4,2570Filtry olejowe160107

 633,7590Płyny hamulcowe160113

 766,7520Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 30,0720Metale żelazne160117

 2,5170Metale nieżelazne160118

 0,7770Tworzywa sztuczne160119

 0,7640Inne niewymienione elementy160122

 0,0720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 86,8930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130082064685210091218IMPEL CASH 

SOLUTIONS Sp.z o.o.

 0,4970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0130Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115825749511252598Gabinet 

stomatologiczny 

Elżbieta Milik
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 0,0082Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103G52.31.Z1410273375311628306Apteka "Arnica" 

Świgoniak Spółka 

Jawna ul.Rynek 21

 0,0670Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503518257621039841Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0540Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810119558169471483250NESTA PAKUŁA 

MAGDALENA

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0005Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101427446211182054515Periodent-AM group 

Sp. z o.o. Sp.k.

 0,0038Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0003Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 0,2390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0420Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094325192657162556518Punkt apteczny I. 

Karczmarz-Chomka

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404674139521741459FORUS Centrum 

Medyczne

 28,8540Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G52.48.G0108171995261009959CASTORAMA 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,0340Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,8060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 417,6830Opakowania z papieru i tektury150101

 167,1020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 646,4380Opakowania z drewna150103

 21,0610Opakowania z metali150104

 266,4740Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,4400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1350Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 2,1650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,1120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1560Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 1,8100Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 110,2070Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,1800Gruz ceglany170102

 450,7120Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 36,9110Drewno170201

 0,2010Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3170Aluminium170402

 15,2490Żelazo i stal170405

 0,1040Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 213,3040Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501025502201297590007052P.H.U  "PLAST-FOL" 

Mieczysław Winecki

 1 657,5600Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z6708027238111033857ZAKLAD USŁUGOWO 

HANDLOWY "LOBO" 

GRZEGORZ 

PASZKIEWICZ

 95,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 222,8000Opakowania ze szkła150107
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 55,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 5,5650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302059705534179291234953UNI-TRUCK Sp. z o.o.

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,9000Filtry olejowe160107

 0,5500Tworzywa sztuczne160119

 45,1000Osady z dna zbiorników0501036305428007780085144Przedsiębiorstwo 

Specjalistyczne 

AJAKS S.A.

 0,5000Inne niewymienione odpady050199

 0,0900Żelazo i stal170405

 2,0800Inne niewymienione odpady190899

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C5506692897621428821Małgorzata Suchenek 

Opieka 

Długoterminowa

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021461441548121802317MACIEJ MAJCHER 

PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 4 

ŁAPY
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 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130125322365340004063PIEKARNIA DWORAK 

SP.J.

 0,0800Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112964661130484793Gabinet Weterynaryjny 

Cezariusz Hułas

 0,6990Opakowania z tworzyw sztucznych150102015276638Bristol-Myers Squibb 

Services Sp. z o.o.

 0,3790Papier i tektura191201

 3,8500Odpadowa masa roślinna020103141228403Golden Sp. z o.o.

 1,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9700Opakowania z drewna150103

 0,2300Opakowania z metali150104

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103145488710 000297962956314Przychodnia Centrum 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnośćią

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104344009511245813Gabinet 

Stomatologiczny 

METRODENT

 106,7200Opakowania z papieru i tektury1501011426242595272638392Żabka Polska Sp. z 

o.o.

 18,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 80,2340Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0285Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4327140215372190270INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

lek.stom. Joanna 

Stępień

 0,7680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.11.Z0121491875261545882Ministerstwo Skarbu 

Państwa

 1,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 21,0000Drewno170201

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081304222985681372276Romex Roman 

Gołębiewski

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0590Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101572498221453224PRACOWNIA 

DENTYSTYCZNA 

TRĄBIŃSKI JERZY
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031431469685272659282DOM Medica Sp. z 

o.o.

 1,3000Opakowania z papieru i tektury1501010157688961231025727CINTAMANI POLAND 

MAJEWSCY I KOĆ 

Sp.J.

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania ze szkła150107

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0850Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0018Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 5 750,0000Odpadowa masa roślinna020103DA15.83.Z1300618025660004395Pfeifer & Langen 

Glinojeck S.A. 

(wcześniej BSO 

POLSKA S.A. i 

CUKROWNIA 

GLINOJECK S.A.)

 70 002,4400Osady z oczyszczania i mycia 

buraków

020401

 2 590,0000  424.76Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020403

 0,8770Inne niewymienione odpady020499

 23 796,8900Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 3 706,4000Odpady z produkcji wapna palonego i 

hydratyzowanego

101304

 0,2910Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 4,1910Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 126,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 54,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 97,3600Opakowania z drewna150103

 0,0800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 39,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,0800Zużyte opony160103

 0,6050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,3850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3450Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 7,2800Drewno170201

 1,3700Szkło170202

 12,0200Tworzywa sztuczne170203

 535,0400Żelazo i stal170405

 12,9600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 764,6300Przefermentowane odpady z 

beztlenowego rozkładu odpadów 

zwierzęcych i roślinnych

190606

 3,0200Papier i tektura191201

 9,8300Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118583845271334218MEDIX ART-DERM

 0,0445Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119099405241302142Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131401700505661888835FIRMA 

KOMPUTEROWA 

COMA S.C. PIOTR 

TOMASZ SERBISTA 

ARTUR KUSKOWSKI

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111703055251474608JUNONA MEDYCYNA 

DLA KOBIET

 82,0500Opakowania z papieru i tektury1501010125800055260205983Renault Polska Sp. z 

o.o.

 1,6760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,6500Opakowania z drewna150103

 1,1940Opakowania wielomateriałowe150105

1147



 40,1030Metale żelazne160117

 0,1960Tworzywa sztuczne160119

 0,5800Szkło160120

 9,8040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105I60.21.A0153148535252256730Miejskie Zakłady 

Autobusowe Sp. z o.o.

 8,3800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2980Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 177,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 95,4670Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,6070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 25,5120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 20,1670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 116,8090Zużyte opony160103

 6,4840Filtry olejowe160107

 14,6220Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 443,1320Metale żelazne160117

 3,3830Metale nieżelazne160118

 30,4070Tworzywa sztuczne160119

 18,5330Szkło160120

 34,4480Inne niewymienione elementy160122

 3,4018Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,9160Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 57,4230Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0870Inne baterie i akumulatory160605

 15,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0011Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131427069748121907134Publiczne Przedszkole 

Nr 2

 0,3600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010120457435212935318Szpital 

Ginekologiczno-Położni

czy im. Św. Rodzinny

 0,3600Roztwory utrwalaczy090104

 9,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 0,0420Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 3,3820Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

1149



 58,2050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0160Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,0910Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032308575386111815458DENTAL HARMONY

 16,7700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205630114552HEDESELSKABET 

SP. Z O.O.

 0,3200Filtry olejowe160107

 7,6520Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DI26.13.Z6729117069482304802TREND GLASS SP. Z 

O.O.

 13 165,7000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,7220Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,6420Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 145,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 37,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,5150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,4000Żelazo i stal170405

 0,0200Inne niewymienione odpady070199001261607PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

TECHNICZNYCH 

"KOSTRO" 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 0,0200Inne niewymienione odpady070299

 0,3400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1570Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DA15.20.Z1415613737961341906"K&K" Elżbieta Krupa

 0,1210Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0610Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0075Osady z klejów i szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 11

080412

 0,0160Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Opakowania z drewna150103

 0,0055Opakowania z metali150104
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 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032908993301131538864ESTEDENTICA 

Magdalena 

Jaszczak-Małkowska

 0,0006Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026102529107741213276Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Krzeska

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 20,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G52.71.Z6100092107740005363P.H.U.ENMED 

MAREK KOPEĆ

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6300Zużyte opony160103

 3,3200Filtry olejowe160107

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0700Odpady proszków powlekających080201710012108STALDREW M. 

CZWARNOK G. 

WOŹNIAK-GŁAŻEWS

KA SP.J.

 0,0600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,9800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 12,3000Opakowania z papieru i tektury1501011405380181132608041SATURN PLANET 

POLSKA SP.Z O.O. 

WARSZAWA IV 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 5,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3300  0.03Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101972897722PERSKÓR Jarosław 

Bacmaga

 0,0036Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211010110554KOENIG STAHL SP. Z 

O.O.

 0,0260Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2900Opakowania z papieru i tektury1501013213074548513166247M4WIND 

SP.ZO.O.SP.K.

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania ze szkła150107

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 15,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0025Metale żelazne1601170014041201130012114COMtech-RDE Sp. z 

o.o.

 0,1030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0215Inne baterie i akumulatory160605

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130120097605270205128HEWLETT-PACKARD 

POLSKA SP. Z O.O.

 4,8100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,9950Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,3900Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z6100216659710021789ZPU UNIPLAST

 14,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413754309512249121E&A Sp. z o.o.
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 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302453535691066256Przychodnia Lekarska 

PANACEUM NZOZ

 0,5000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096706832767960014861APTEKA "E&K" E. 

KRZEŚNIAK I 

WSPÓLNICY SP.J.

 1,8650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302855885671321834VIMED SP Z O O

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719834839482135127Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej we 

Wrzeszczowie

 28,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016709100747961618615Wytwórnia Czesci 

Samochodowych 

PROZAMET

 0,2500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,7000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1155



 0,0048Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 222,0000Żelazo i stal1704050048351807820021714Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Produkcyjne

"JAXA-POL" Sp. z o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z0084153211130010144PPH PURI-PHARMA 

SP. z o.o.

 0,0488Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 114,0000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307DE21.22.Z7103261438211006110PPHU PAP-TRANS 

SP.J. DANUTA I 

STEFAN SZYSZ

 143,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3600Metale żelazne160117

 0,0064Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,6100Skratki1908017102401118240002681ZWIĄZEK 

MIĘDZYGMINNY 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI

 194,7900  35.12Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091303645505671521734Apteka Sp. j. E. 

Matyjaszek i E. 

Zawadka

 9,6480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080307631288251039765Grzegorz Grabowski 

MIRSTAL

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 132,0500Zużyte opony160103

 1,9000Filtry olejowe160107
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 0,9050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,6800Płyny hamulcowe160113

 1,1370Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,9000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 1 400,0000Metale żelazne160117

 58,2460Metale nieżelazne160118

 98,3290Tworzywa sztuczne160119

 60,0000Szkło160120

 50,0000Inne niewymienione elementy160122

 25,0000Inne niewymienione odpady160199

 6,4170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0038Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103750422022MEDPOM BOŻENA 

JANKIEWICZ

 0,0669Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709326387991020489Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Lisowska - Świerczek

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,3860Kwasy trawiące110105DJ28.51.Z1409981227962787969"Galwanpro" J. 

Falkiewicz, Z. Małek

 6,0300Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198
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 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021401974008241715503Gabinet weterynaryjny 

"Miniwet" M. 

Nojszewski G. 

Stankiewicz

 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416222645252207884GABINET 

WETERYNARYJNY 

Karolina Mroczek

 0,0275Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0226Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160121086855260209053CARLESTAM POLAND 

SP. Z O.O.

 2,0800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504DG24.42.Z0002880015250000392WYTWÓRNIA 

SUROWIC I 

SZCZEPIONEK 

BIOMED SP. Z O.O.
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 0,0600Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070508

 0,0700Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510

 0,1440Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2300Opakowania ze szkła150107

 0,3360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1385Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0640Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 1,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 1,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055511771117621373327BOG-MAR P.H.U. 

Marek Rakowski

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4500Metale żelazne160117

 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802037115726318231191731Przychodnia 

weterynaryjna Tadeusz 

Ludwiczak

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208140951400P-serwis Krzysztof 

Piotrowski

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.24.A0125018271230007271TRANS-PETRO-COLO

R SP. Z O.O.

 0,0980Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 9,1210Zużyte opony160103

 0,2770Filtry olejowe160107
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 0,2900Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 7,2400Żelazo i stal170405

 110,1380Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z0158858345311579602C.F.T. PRECYZJA SP. 

Z O.O.

 23,7890Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,0480Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,8140Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,0820Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 23,9600Żelazo i stal170405

 0,1100Mieszaniny metali170407

 0,2720Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 2 807,3600Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056729837179482192042WinDoor Paweł 

Redestowicz

 72,0000Inne niewymienione odpady030199

 0,0940Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 15,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 19,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 17,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 232,3800Opakowania z drewna150103

 1,5000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Skratki1908017501483778371693792GMINA NOWA SUCHA

 4,5500Zawartość piaskowników190802

 20,9000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036705867167971017277INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WOJCIECH 

PIOTROWSKI

 0,4600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101140981015"ADAMS-TRANS" 

Przemysław 

Adamczyk

 0,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z drewna150103

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1800Zużyte opony160103
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 0,0900Filtry olejowe160107

 1,0800Metale żelazne160117

 1,5100Żelazo i stal170405

 6,0000Zawartość piaskowników190802E41.00.A5504510187581102207Zakład Obsługi 

Rolnictwa w Troszynie

 3,1000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108DH25.22.Z0153153157620003775QUICK SP.Z O.O.

 180,7460Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,0250Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0000Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415

 0,5810Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8230Opakowania z drewna150103

 2,3550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,7100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0007Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160157226585242495893Przychodnia Gaja s.c. 

M. Gajewska, A. Kania
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 0,4217Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0161696087121550921GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

IZABELA KRZEWSKA

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.84.Z013196912RRC POLAND SP. Z 

O.O.

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121106475271045431"LABOR" s.c. Usługi 

Medyczne Lekarskie

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102130335694PPHU Cichocki 

Krzysztof

 0,0701Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z016343319Apteka Anna Obiudo

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1001793907262105028Prywatna Praktyka 

Lekarska Witold 

Owczarek

 14,5300Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803145313547647561730834WARSZAWSKA 

FABRYKA FARB 

GRAFICZNYCH 

SP.ZO.O.
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 1,7500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706784248111015374Mariusz Szczepanek

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501011466922307582182214Komputerowy dobór 

Lakierów Łukasz 

Kruczyk

 0,0070Opakowania z metali150104

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140172752125213145216Yusen Logistics 

(Polska) Sp. z o.o.

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011416605507743094172REVICO S.A.

 0,0200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,6500Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3000Opakowania z drewna150103

 2,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,3350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,0190Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 39,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,7000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,0600Tworzywa sztuczne170203

 1,8000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,4000Aluminium170402

 23,1000Żelazo i stal170405

 4,0000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 2,5500Opakowania z papieru i tektury1501010161161675272256495AERECO 

WENTYLACJA SP Z O 

O

 1,1620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4800Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

040221DB17.40.A5504048307611001239PPHU GEBI 

SŁAWOMIR 

REGULSKI

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,8000Żelazo i stal170405K70.32.Z1300735215680000578ZARZĄD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 16,1100Skratki190801

 16,8200Zawartość piaskowników190802
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 906,0000  144.96Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 7,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,6700Aluminium1704020103756205270009634EL-BOX  Krzysztof 

Kraszewski

 116,0300Żelazo i stal170405

 0,0265Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0122878541130396741Gabinet 

Stomatologiczny 

Dariusz Kłos

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0045848257620005277Zaklad 

Usługowo-Handlowy 

"AUTO-MOTOR"

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3400Metale żelazne160117

 2,2000Inne niewymienione odpady0607990080846575261034940WILLSON & BROWN 

SP. Z O.O.

 110,6490Odpady tworzyw sztucznych070213

 2,4000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 0,6000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 1,1000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 1,2000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,8000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314
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 0,3500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 292,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 38,0410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0190Tworzywa sztuczne170203

 0,0960Żelazo i stal170405

 0,0976Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021400144335272464472ANIMAL-MED S.C.

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103713628211469904NZOZ "STOMAX"

 2,6300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080164808905342139235"PRUSZYŃSKI" SP. Z 

O. O.

 0,0900Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 140,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 217,4900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,6400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 30,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 691,4200Żelazo i stal170405

 194,5400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 41,0500Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501010169868799521855967DRUKARNIA 

OFFSETOWA ATU

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8860Papier i tektura191201

 0,0940Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K74.14.A0020271805260207930ERNST&YOUNG 

USŁUGI 

FINNANSOWE AUDYT 

SP. Z O.O. POLSKA

 0,2860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030128012975242122146Prywatny Dom Opieki 

S.C

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122122768231222331Dental Plus Gabinet 

Stomatologiczny 

Słonecznikowa 21

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1408521578381276860KAPSUŁKA Maciej 

Staliński
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126486835361576965Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Tomasz Kucewicz

 30,8540Odchody zwierzęce0201067103811658221014051ZAKŁAD MIĘSNY 

DOBRE 

STANISZEWSKI 

DARIUSZ

 820,1900Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 729,6820Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 114,7320Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 6,2791Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z0002975205252095155WARSZAWSKI 

SZPITAL DLA DZIECI 

SP ZOZ

 0,0420Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0055Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 36,0000Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0051827388210006869SPOŁEM 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW W 

SIEDLCACH

 4,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,2400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,9000Żelazo i stal170405

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031458180015252517308MARTOS SP. Z O.O.

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090522045065422806490Apteka Podlaska 

Pencak- Lipka S.J.

 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302461575661285232Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena 

Skórzewska

 11,2640Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110123079185221670517TEKNOS SP. Z O.O.

 21,0660Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157397711181737755Centrum Stomatologii 

UNI-DENT s.c.

 1,3200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055503209907621029239DREWNO-DOM 

STOLARSTWO-PROD

UKCJA I USŁUGI

 0,0610Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0117383109521209084WALKIEWICZ FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA IMPORT-EXPORT

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0017Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0014Filtry olejowe160107

 1,0900Metale żelazne160117

 0,0580Metale nieżelazne160118

 0,0650Tworzywa sztuczne160119
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 3,7400Opakowania z papieru i tektury150101DE21.12.Z6729776227971860878KP - KARTON 

PIEKARNIAK, 

PIERZCHAŁA SP.J.

 1,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205670931076Firma Handlowo 

Uslugowa "AKULA" 

Piotr Dąbrowski

 0,3520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,5000Zużyte opony160103

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,9290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0124485245261475281NOWA DENT Grupowa 

Praktyka Lekarska s.c. 

Elżbiety Tomczyk i 

Zbigniewa Tomczyka

 0,0340Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181407808315213418625Związek Pracodawców 

Branży Internetowej 

IAB Polska

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0663Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142433000GRAŻYNA 

STELMASZCZYK-NIEZ

GODA USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,8040Opakowania z papieru i tektury1501010112774405291007681STARK PARTNER SP. 

Z O.O.

 16,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Opakowania wielomateriałowe150105

 3,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0210Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201816705830667971030846Gabinet Weterynaryjny 

Cezary Niemczewski

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132214625319571059190Energa Informatyka i 

Technologie Sp. z o.o.

 2,1140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0266Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161459859571231267583"Zdrowie Piaseczna" 

Sp. z o.o.
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216K73.10.A0006754885250009499Centrum Badań 

Kosmicznych PAN

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186110221877741159358FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA HESTA 

SPÓŁKA JAWNA 

STANISŁAW 

MICHALSKI HENRYKA 

MICHALSKA 

MAŁGORZATA 

ZNAJEWSKA

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0073Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109051995211021869AKTIV MAŁGORZATA 

FRASUNKIEWICZ

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7820Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180125672305250010918REGIONALNA 

DYREKCJA LASÓW 

PAŃSTWOWYCH W 

WARSZAWIE

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0880Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 2,0000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001F45.50.Z1408420641181882109ECO.RECycling Sp. z 

o.o.

 0,4000Inne niewymienione odpady0402997104544808211708869KARO MARKET SP. Z 

O.O.

 3,9520Opakowania z metali1501040157680861250967560EKO-SAP PAWEŁ 

SAPRYK

 0,3000Metale żelazne160117

 0,1220Metale nieżelazne160118

 4,0790Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,5800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0780Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 29,3770Miedź, brąz, mosiądz170401

 44,9030Aluminium170402

 2,0110Ołów170403

 1,1720Cynk170404

 22,3570Żelazo i stal170405

 0,0530Cyna170406

 3,4170Mieszaniny metali170407

 0,3890Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K74.70.Z9308769278941442800VACO SP. Z O.O.

 1,1900Zmieszane odpady opakowaniowe1501061427996975242726298WRS s.c. Robert 

Slęzak, Wojciech 

Supiński

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117626611250331419PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA
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 0,4300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B0082034121130009891RENAULT RETAIL 

GROUP WARSZAWA 

Sp. z o.o.

 0,2500Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,4300Zmywacz farb lub lakierów080121

 9,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 6,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,7000Zużyte opony160103

 2,1000Filtry olejowe160107

 0,1300Płyny hamulcowe160113

 0,3900Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 8,4000Metale żelazne160117
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 9,0000Tworzywa sztuczne160119

 3,7000Szkło160120

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0540Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0103239075241003385FLOTCAR-Wójciak 

Grzegorz

 0,1040Inne niewymienione odpady080199

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1120Zużyte opony160103

 3,7660Metale żelazne160117

 1,9780Tworzywa sztuczne160119

 1,4600Szkło160120

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091309217365110100366Punkt Apteczny 

Szymon Kucharski

 0,2180Opakowania z papieru i tektury1501010118933571230091484REHA FUND Sp. z o.o.

 0,3440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080151502745342072560Tomasz Leszek 

BONNE AUTO 

SERVICE u klienta

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0760Filtry olejowe160107

 0,0340Płyny hamulcowe160113
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 0,0320Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,7100Metale żelazne160117

 0,0706Metale nieżelazne160118

 0,0170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3 763,8870Żelazo i stal170405K70.11.Z000126801 037655250000251PKP SA ODDZIAŁ 

GOSPODAROWANIA 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

W WARSZAWIE

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0145489689521019774Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Wójcik

 0,2400Papier i tektura200101670904435Włodzimierz Boczek 

Hurtownia Ogrodnicza

 0,6500Tworzywa sztuczne200139

 0,1200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,4240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081423091801070016308Schlimberger Oilfield 

Eastern Limited Sp. z 

o.o. Oddział w Polsce

 0,6870Aluminium170402

 0,0210Żelazo i stal170405

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801081305069545691005705Przychodnia Wet.Piotr 

Piotrowicz
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,3898Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031301359087571120592Centrum Medyczne 

Gajda-Med

 0,0145Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,4460Zmieszane odpady opakowaniowe1501060008010075272157936Szkoła Podstawowa Nr 

166

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6101311587741855017KRUCZYŃSKI 

RYSZARD 

PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY

 13,5600Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113DG24.30.Z6705281857970000688Fabryka Farb i 

Lakierów MALCHEM 

Sp. z o.o.

 0,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,6500Opakowania z metali150104

 0,9800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030175205515272374935HGC S.A.

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1180



 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046706360067961300600NZOZ 

"OSTEO-DENTAL" 

DANUTA KOTUR

 0,0000Inne niewymienione odpady0705991401584979512150865ANGA Farm Sp.z o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Papier i tektura191201

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115350721250032881Sandra 2 Fryzjerstwo 

Damsko-Męskie

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142052917 000207582202690NZOZ Pielęgniarska 

Opieka Domowa 

CURATIO

 0,6340Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0111105565220014337P.H.U. A.S.O. 

BĘBNOWICZ

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,4000Metale żelazne160117

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z6709804887962327825Miejsko-Gminna 

Oczyszczalnia 

Ścieków

1181



 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 44.23Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,6400Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

0203016729461207971573765Przetwórstwo owoców 

Grzegorz Łaski

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101141613087XGSM Maciej 

Pograniczny

 7,0430Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103DE22.22.Z5507223397591464863TRIO Sp. J.

 16,6360Opakowania z papieru i tektury150101

 11,2780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155956165861628398LEK. ILONA 

GUZIŃSKA

 0,0290Opakowania z papieru i tektury1501010020278135310004118Zakład Produkcji 

Sprzętu Medycznego 

"RAVIMED" Sp. z o.o.

 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0250Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508
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 0,2930Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,1270Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406182149521911074TOP MEDICA Piotr 

Basista

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035511751587581016212Indywidualna Praktyka 

Lekarska  Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Wilkowska

 0,0511Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021460722717742916778PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

MENIA lek. wet. Łucja 

Gołębiowska-Grad

 0,0006Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z6708598357981023865NZOZ "ZDROWA 

RODZINA"

 0,0688Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0175Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0055Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091402150191132566070"LENA-PHARM" 

KAROLINA MISZTAL, 

KONRAD MISZTAL 

S.C.

 0,0590Papier i tektura191201

 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501011419538198262147180Stacja Paliw "KAMA" 

Kazimierz Więcek

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania ze szkła150107

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K74.82.Z7707327418391003974PROFIL ZAKŁAD 

PRACY CHRONIONEJ

 22,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 108,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 4,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0121789415271381614NZOZ "MEDVIT 

POLIKLINIKA"

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031425777907582285948Praktyka Lekarska 

Kinga Bednarczyk
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 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000  0.15Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109551176560F.U.P.H. EKO-BLASK 

Marcin Gerard 

Kaczyński

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000  0.05Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 46,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010081314861130007337Geokons Sp. z o.o.

 50,2400Gruz ceglany170102

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115348591130134194Gabinet 

Stomatologiczny 

Andrzej Wędziński

 3 488,3510Żelazo i stal1704051415512805090047538PIROSTAL s.c.

 0,0067Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030301844364960027715GABINET 

KOSMETYCZNY 

"SYLWIA"

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1403533881130753537FENIKS FARM MGR 

FARM. PAWEŁ 

KOBYLIŃSKI
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 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186100933287740018207ZPUH Antoni Janusz 

Markowski

 55,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,3700Metale żelazne160117

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119370895221754160Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Eliasz 

Idzikowska

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,5630Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050128441255222236208TT-Thermo King Sp. z 

o.o.
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 16,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Filtry olejowe160107

 1,6090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 25,0000Żelazo i stal170405290257613"KOTŁO-REM" Cetera , 

Maluch, Szczerba Sp. 

J

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302803325681227054VITA-DENTAL Marcin 

Modzelewski

 0,6500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.11.B0154918398371655490"ENERGOP" Sp. z o.o.

 2,4800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 27,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,1500Odpady spawalnicze120113
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 5,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 46,5400Inne niewymienione odpady120199

 0,2400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,1700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 14,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z metali150104

 1,6200Opakowania ze szkła150107

 2,4300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,5300Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4400Zużyte opony160103

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 417,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A0004678448220002695SKROPOL 

SPÓŁDZIELCZY 

ZAKŁAD USŁUG 

TECHNICZNYCH

 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Roztwory utrwalaczy090104011129283Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Celestynowie

 0,4740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501011416082125291759487METALMARKET 

SOCHACZEW S.W.H. 

DRĄDZIKOWSCY SP. 

JAWNA

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,7400Odpady tytoniowe0203824730444717271526031"ORION" Jerzy 

Czernek

 22,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0290Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180067438311250006263MATEUS Piotr 

Tyszkiewicz

 6,8910Opakowania z papieru i tektury150101

 6,7660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0000Opakowania z drewna150103

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458233159512348751HAUS Sp. z o.o. NZOZ 

MEDIC HAUS

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 5,2400Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z7103257588221004673Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe "MIRO" Sp. 

z o.o.

 5 855,9800Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania 

spalin oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182610364804PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ Sp. z o.o.

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,6300Żelazo i stal170405
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 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103710261219Specjalistyczna 

Praktyka 

Kardiologiczna dr. 

Janusz Kochanowski

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,6150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0156318781132463140LINEA CORPORIS 

NZOZ CHIRURGIA 

PLASTYCZNA Sp.z 

o.o

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181460029685213627429PLASTFILM SP. Z 

O.O.

 0,3240Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1830Tworzywa sztuczne170203

 103,3620Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304H55.30.B0120500755210088110 Mc Donald's Polska 

Spółka z o.o.

 0,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 261,7010Opakowania z papieru i tektury150101

 7,8145Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1480Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4229Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2414Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,7880Aluminium170402

 18,1500Żelazo i stal170405

 67,7100Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0045Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216008484865ELJOT 

EXPORT-IMPORT

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0103Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102371315311018163Przychodnia 

"GRAMED" NZOZ

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0610Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z7100161358240003083Samorządowy Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Łochowie

 15,4100Opakowania z papieru i tektury150101

 25,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7100Opakowania z metali150104

 89,1100Opakowania ze szkła150107

 43,2000Skratki190801

 38,7300Zawartość piaskowników190802

 895,0400  110.03Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,8000Osady z klarowania wody190902

 18,9700Papier i tektura191201

 7,1700Metale żelazne191202
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 155,7700Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0050Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7101487538221477153Gabinet 

Stomatologiczny lek 

Grażyna Górecka

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406714509482453985NZOZ PRYWATNE 

CENTRUM 

ORTOPEDYCZNE 

MAX-MED s.c.

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058914378018862101795SE-WE Sebastian 

Weroński

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501023000312097781425843WIMAR M.D. Sp. z 

o.o.

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 15,7000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.33.B140713705ZAMRAŻALNIA 

VIDANSONDER SP. Z 

O. O.

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Żelazo i stal170405
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104513748211070444Przychodnia 

Stomatologiczna 

"Ząbek"

 0,0570Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810125783795291031478"APWET" Przychodnia 

Weterynaryjna 

Przemysław Albin

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0005Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0016Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116673205341044840Pryw. Gab. Lekarski 

Lek. Med. Hanka 

Gołda

 0,0008Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0490Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180008008585272158924Szkoła Podstawowa Nr 

222 im. Jana Brzechwy

 1,2480Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1990Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0810Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

1194



 0,1350Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0130Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113DH25.22.Z0172640137341311650Auto Ekspert Dariusz 

Van Dessel

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103200434821Indywidualna Praktyka 

Lekarska 

"MP-DENTAL" 

Magdalena Stec

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160162033115222508977TSC Sp. z o.o.

 0,0754Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157298965222249211DENTAL SPA IWONA 

KRAKOWIAK

 0,0014Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5500301047581327107IPL Gabinet 

Stomatologiczny 

Grzegorz Pakieła

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021421012316292221425Gabinet Weterynaryjny 

Vet Service

 0,0697Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103430048181EM-DENT 

STOMATOLOGIA 

Małgorzata Stolarczyk

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214470533614WYDAWNICTWO 

JUKA-91 SP. Z O.O.

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 96,0300Papier i tektura191201

 15,2800Opakowania z papieru i tektury1501011422998655291779484Tesla Recycling Sp. z 

o.o. SKA.

 1 500,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 529,3890Metale żelazne191202

 1 599,2560Metale nieżelazne191203

 398,8260Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,5760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208671993659AUTOLEKAR SP. Z 

O.O.
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 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2820Filtry olejowe160107

 0,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,1300Opakowania z papieru i tektury150101G51.47.Z0123332705271711106LUKOIL POLSKA SP. 

Z O.O.

 4,5950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające wolny 

azbest

160212

 0,0255Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,2000Papier i tektura200101

 0,1380Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 10,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 11 221,4000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0252Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116789678221965697NZOZ "San-Medica"

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180158933775213319024CAT LC Polska Sp. z 

o. o.

 34,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504715127611014035ISPL Ewa Rozalia 

Myślińska-Bondarczuk

 0,0285Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6720035298121199080NZOZ "VITA"

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G52.11.Z1402150541132568413Bricoman Polska Sp. z 

o.o.

 54,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 21,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,6000Opakowania z drewna150103
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 2,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1460Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 308,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,2000Mieszaniny metali170407

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6727558678111662814Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Solcu nad Wisłą 

Wojciech Chechliński i 

Ewa Woźniak Sp. 

Partnerska Lekarzy

 0,2400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005091818210007248BANK SPÓŁDZIELCZY 

W MOKOBODACH

 34,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101015712890Firma Handlowo 

Usługowa Fabian 

Pływaczewski

 8,5000Opakowania z metali150104

 4,5000Metale nieżelazne160118

 2,4600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,3000Miedź, brąz, mosiądz170401

 8,3000Aluminium170402

 0,3000Ołów170403

 0,5000Cynk170404

 596,0000Żelazo i stal170405

 8,2900Opakowania z papieru i tektury1501010112191125340010520MARTOM
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 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034722039737781163319Wellness Dentica 

Specjalistyczna Klinika 

Stomat.

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021422721745661846009Gabinet Weterynaryjny 

Cztery Łapy Adam 

Rębecki

 0,0110Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DL31.20.A0021718525210084773CERAMASPEED 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,4980Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2200Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0120Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 4,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,9300Opakowania z drewna150103

 0,0055Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1740Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 2,9700Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,7590Żelazo i stal170405

 0,2900Mieszaniny metali170407

 0,0235Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300698215681006086Gabinet 

Stomatologiczny 

Andrzej Goloś

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G52.45.Z0101378375270005984EURO-NET SP. Z O.O.

 425,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 151,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0450Filtry olejowe160107

 2,3410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 24,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 2,4000Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 0,1000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0701080115471415210124716SEALED AIR POLSKA 

SP. Z O. O.

 602,7450Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3620Inne niewymienione odpady070299

 0,2000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,4920Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206
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 15,9310Opakowania z papieru i tektury150101

 23,1590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,1000Opakowania z drewna150103

 0,1590Opakowania ze szkła150107

 0,2050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1770Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0410Filtry olejowe160107

 3,3600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Inne baterie i akumulatory160605

 1,9550Żelazo i stal170405
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 0,0174Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1402995427962269269Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Jasińska

 0,0174Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.23.A6719530227962310807ZYKO -DRÓG SP. Z 

O.O.

 0,0520Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0016Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1 400,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 4,5200Żelazo i stal170405

 21,9740Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205010109956605211016012ZENTIS POLSKA SP. 

Z O.O.

 0,9000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 364,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 110,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 36,5350Opakowania z drewna150103

 46,8100Opakowania z metali150104

 69,4500Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,3640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,9000Opakowania z papieru i tektury150101G50.30.A0105200745340002584BEST Firma Handlowa 

Sp.J. A. Siedlecka, T. i 

J. Szyplińscy

 0,3520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Zużyte opony160103

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406802885262770859Indyw. Praktyka 

Lekarska

 0,0012Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,4100Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

0803080156217915321851537DRUKARNIA ELLERT 

Sp. z o.o.
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 796,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 9,7460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 37,6530Aluminium170402

 0,0333Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031465282518212638119Przychodnia Rodzinna 

w Wiśniewie Grabek i 

Grabek s.c.

 0,3150Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810164244959521846135Przychodnia 

weterynaryjna "MIŚ"

 0,0758Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142392197Gabinet kosmetyczny 

"AGATA"

 0,6000Zużyte opony160103010323540PHU "Halina" Węgier 

Halina

 58,6400Odpadowa masa roślinna020103002048502SPÓŁDZIELNIA 

OGRODNICZO-HANDL

OWA W 

HENRYKOWIE

 7,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,3200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416325875222906413Agadent Poradnia 

Stomatologiczna s.c.

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081462784305221458898MOTOBRAT Kazimierz 

Smutniak

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Filtry olejowe160107
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122873405221751902Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Galicz

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1302844715681151457INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 1,2000Żelazo i stal1704055702109907641023748Zakład 

Rolniczo-Przemysłowy 

"FARMUTIL" SA Punkt 

Hand. Usługowy w 

Miszewie Wielkim

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101I60.21.C7103307598221013382RAPIT Usługi 

transportowe w 

zakresie przewozu 

osób i organizacja 

usług turystycznych 

Piotr Radzio

 0,0000Odpady spawalnicze120113

 0,6200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0650Filtry olejowe160107
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 0,0020Elementy zawierające rtęć160108

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,0000Szkło160120

 0,0000Inne niewymienione odpady160199

 0,5400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 3,5000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908050005390647621322382URZĄD GMINY W 

OBRYTEM

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0122899205311147340ROMAN TOSIAK 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G51.51.Z1405482877742934799"BIO-DOM" S.C.

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031926142275921863158"GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RAFAŁ 

WOJTKOWSKI"
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173983058261337777Beauty Factory - 

Urszula Hetman

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020163230505242359405Centrum Zdrowia 

Małych Zwierząt

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417861557411778532STUDIO PIELEGNACJI 

PAZNOKCI

 0,2840Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051463893705661414439F. H.-U. Mechanika 

pojazdowa Mirosław 

Włodkowski

 0,0210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,1750Metale żelazne160117
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 0,0622Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026101251467750016026Gabinet Weterynaryjny 

Wojciech Kieszkowski

 0,0275Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122662895261762705Usługi 

Stomatologiczne 

Maciej Jóźwiak

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0161250901181477461Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Medycyny 

Rodzinnej "Zdrowa 

Rodzina" S.C. Beata El 

Sousy, Khaled El Sou

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z4307039937161173784NZOZ W ZAJEZIERZU

 2,5000Tworzywa sztuczne170203DE22.23.Z5500542347581166064PHBM SĘK-POL 

Mirosław Sęk

 8,7620Aluminium170402

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414299009521157996Centrum Stomatologii 

Mars Dental Krzysztof 

Jaśkiewicz
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 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0695Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507379098641329146Indywidualna 

Specialistyczna 

Praktyka Lekarska 

Paweł Fularski

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0102359595221055580Gabinet prywatny 

specjal. ginekologii i 

położnictwa

 0,0740Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161403665057742894628ORLEN 

ADMINISTRACJA SP Z 

O O

 3,3200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0400Oleje i tłuszcze jadalne200125

 1,3450Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,7200Odpady wielkogabarytowe200307

 0,6820Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302040157830455222735986Nadwiślański Oddział 

Straży Granicznej im. 

Powstania 

Warszawskiego

 0,0700Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 40,0800Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508
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 0,1250Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9550Opakowania z drewna150103

 0,1270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,1710Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0270Płyny hamulcowe160113

 0,1470Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 7,2940Metale żelazne160117

 0,8940Tworzywa sztuczne160119

 0,5380Szkło160120

 2,4290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Inne materiały wybuchowe160403

 0,1000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,7800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0440Aluminium170402
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 0,0240Ołów170403

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,2620Tekstylia200111

 3,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050162669845321732181PAM Sławomir 

Skorupski, Edward 

Gajownik

 0,0024Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 1,1880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015526153LASERMED Sp.z o.o.

 0,4000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I63.23.B1408867715222838321POLSKA  AGENCJA 

ŻEGLUGI 

POWIETRZNEJ

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Tworzywa sztuczne160119
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 0,1000Inne niewymienione odpady160199

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,7780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4000Drewno170201

 0,5000Szkło170202

 3,5000Żelazo i stal170405

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,2750Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DL33.10.B0004010125250001782SPÓŁDZIELNIA 

PRACY 

MECHANIKÓW SMS

 0,6820Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,7100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1800Aluminium170402

 5,5020Żelazo i stal170405
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 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036728952847991351298Robert Ślusarski

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021460680514960228922Gabinet Weterynaryjny 

PA-VET Katarzyna 

Pawłowska

 1,6400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101K70.32.Z0004921157740001856PŁOCKA 

SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

Lokatorsko-Własnościo

wa

 14,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 58,9200Odpady ulegające biodegradacji200201

 31,8600Odpady wielkogabarytowe200307

 4,2870Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211J65.12.A016298263 06625PKO BP SA 

Oddział-Centrum 

Administracji Biuro 

Administracji w 

Warszawie

 23,9600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 69,2035Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,9530Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 1,5260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1600Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,0700Szkło170202

 2,1850Tworzywa sztuczne170203

 0,1270Ołów170403

 0,1520Papier i tektura191201

 0,8750Szkło191205

 0,0720Metale200140

 933,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701017124935898212307374Firma 

Drogowo-Inżynieryjna 

"DROFA"

 0,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105I60.21.C0006163918220003878PKS W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM SA

 0,0000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Odpady spawalnicze120113

 0,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,7500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508
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 0,0000Inne emulsje130802

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,0000Opakowania ze szkła150107

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,7000Zużyte opony160103

 0,2200Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,2300Filtry olejowe160107

 0,2200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 8,2300Metale żelazne160117

 0,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,0000Szkło160120

 0,0000Inne niewymienione elementy160122

 0,0000Inne niewymienione odpady160199
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 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0970Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0143315941130207378MECHANIKA 

POJAZDOWA Maciej 

Fogiel

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,1650Metale żelazne160117

 0,0080Opakowania z papieru i tektury1501016102009949710142725Ireneusz Morawski

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122327351131088680AWODENT lek. stom. 

Wojciech Radwański

 71,0340Opakowania z papieru i tektury150101K70.32.Z0173750955262592895Atrium Targówek Sp. z 

o.o.

 39,5270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 122,0910Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4160Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0910Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095503919257581000599APTEKA NOVA

 0,7500Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

0202016709411237961576006Rzońca Stanisław 

"Mięso - wędliny"
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 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,3200Zmieszane odpady opakowaniowe1501066111867607742653445"REC-POL" SP. Z O.O.

 0,8700Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,5000Cząstki i pyły metali nieżelaznych1201040125172601230014897Zakolski P.U.D.P.H 

Wojciech Zakolski

 0,0021Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,3300Żelazo i stal170405

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046707469997961059618Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Stomatologiczny

 0,6380Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081414432197571384061"Chrono-Auto" Serwis 

Samochodowy Kamil 

Deptuła

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5100Zużyte opony160103

 0,1100Filtry olejowe160107
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 0,3500Metale żelazne160117

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,4358Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037504745108381042659NZOZ "DENTYSTA" M. 

Kalisiak-Borkowska

 0,1040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303181295661115688GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Agnieszka 

Szepietowska

 0,2030Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205711745586Kredowe Zakłady W 

Kornicy Adam Flis

 0,4800Zużyte opony160103

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0063Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405721561231082665Lewicki Jacek

 0,2910Opakowania z papieru i tektury1501010118948135241228598QUASAR 

ELECTRONICS Paweł 

Bocheński

 0,3010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1440Opakowania z drewna150103
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 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0910Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 0,0040Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

170903

 0,1695Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031301800565661219212Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"MEDICUS"

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086102293779710002846AUTO-CENTRUM Piotr 

Łopiński
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 2,7700Metale żelazne160117

 0,0280Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206801302785075660001089CENTRUM 

HANDLOWE 

PANORAMA 

MAŁGORZATA 

GRZYBOWSKA

 10,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0380Elementy zawierające rtęć160108

 0,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0500Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0150Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 858,9300Opakowania z papieru i tektury1501010924255935562250733Market-Detal Sp. z o.o. 

S.K.A.

 107,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030129287505361346828GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

PLUS KATARZYNA 

WÓJTOWICZ
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 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych1501025508161357621424616P.H.-U. GW 

TRANSPORT Grzegorz 

Wyszyński

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Metale żelazne160117

 0,7400Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.13.A6729645077962559837KUBIK RYSZARD 

KUBIK SP. J.

 0,8800Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0029Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1467Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101366877741653696PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA  STUDIO 

PROMOCJI ZDROWIA 

Mieczysław Bąkowski

 0,0170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020020350505212361828Klinika Weterynaryjna 

Jacek Stępkowski 

Julitta Stępkowska
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 0,0080Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,0135Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026705582237971220541GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. JACEK 

KOMOROWSKI

 4,9000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706056114018327742758782Przedsiębiorstwo 

Budowlane ELMIR 

Przemysław 

Niewiadomski

 87,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 6 674,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A5503987847590005082FABRYKA MEBLI 

FORTE S.A.

 15,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 20,8000Popioły lotne z węgla100102

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 259,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 33,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1980Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1040Zużyte opony160103
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 0,0590Filtry olejowe160107

 0,6290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030154797845272403200NZOZ Przychodnia 

stomatologiczna Ewa i 

Piotr Jakubowscy

 0,0615Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106163315361025550Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Teperek

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0452Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122911239521096243GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

A DENT IZABELA 

NIKIEL

 245,0000Odpady kory i korka0301016701320407962130169P.P.H.U. 

"DREW-TRANS" 

EXPORT - IMPORT 

WOJCIECH 

KWIATKOWSKI

 348,4200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 35,9250Żelazo i stal170405

 0,8400Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308DE22.22.Z0174146941181616170PRINTMAX  D. 

Kunysz, A. Szor sp.j.

 0,2200Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312
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 0,0080Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 19,8350Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 7,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 11,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 429,4000Papier i tektura191201

 7,5400Metale nieżelazne191203

 0,2920Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180001215835250007885Biuro Urządzania Lasu 

i Geodezji Leśnej

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0720Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,0250Inne baterie i akumulatory160605

 0,0280Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0900Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,3100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080111574345340210182Firma Andrzej  Święcki

 0,0650Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1300Filtry olejowe160107

 3,9400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 15,5550Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0870Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055512843677580009977Piotr Rutkowski

 0,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2390Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 6,6560Zużyte opony160103

 0,1710Filtry olejowe160107

 0,3370Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0560Płyny hamulcowe160113

 0,0930Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,0360Zbiorniki na gaz skroplony160116

 148,3810Metale żelazne160117

 9,8380Metale nieżelazne160118

 2,1060Tworzywa sztuczne160119
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 2,1160Szkło160120

 0,9760Inne niewymienione elementy160122

 1,9970Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 0,3800Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102DE22.11.Z0103742475340018119Zakład Poligraficzny 

"PULS"

 0,0950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3860Aluminium170402

 11,8000Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z1403255588211023255Gabinet weterynaryjny 

Czesław Sarnecki

 0,0650Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z711643213 000228212051839NZOZ Centrum 

Stomatologiczne-Przyc

hodnia

 0,0650Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0004Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0421Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027104911038211954545PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

DLA ZWIERZĄT 

MAREK PASIAK

 0,8000Odpadowa papa170380002164639P.H.U. LANGPOL Jan 

Langner

 178,3000Zwroty kosmetyków i próbek070681K74.82.Z1401320325342299430SOCOPOL Sp. z o.o.

 37,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 43,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0100Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508
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 0,0100Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 3,2440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6330Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080014145836740004216"AGROFREEZE" S.A.

 7,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 10,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0450Żelazo i stal170405

 0,2900Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z6728956348121793908"CPB" SC MAREK 

CZUPRYN, 

SŁAWOMIR 

PIETRZYK WOJCIECH 

BORKOWSKI

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7125386598221896424Gabinet 

Stomatologiczny 

Wioletta 

Hernik-Terpińska

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107637991250331520Prywatna Domowa 

Pomoc Lekarska 

Andrzej Kaczorek

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090069265955290005065Punkt Apteczny Marek 

Drynkowski

 0,6770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116359971230058877Gabinet 

Stomatologiczny Istvan 

Tanczos

 0,0800Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,8900Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.24.Z0155244501132111470Reprodukcyjna Ferma 

Kur Mięsnych Julita 

Janowska

 2,0900Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2700Odpady tworzyw sztucznych070213DG24.16.Z0130543719511846346ALFA PCV SP. Z O.O.

 0,1900Odpady z dodatków zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214
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 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z metali150104

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 18,5600Tworzywa sztuczne170203

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0110131555251296785GAB. STOM. JOANNA 

JELENIEWSKA - 

KRÓL

 6,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DN37.10.Z0103677385210532941Przedsiębiorstwo 

Przetwórczo-Handlowe 

"REMET" Sp. z o.o.

 0,1000Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,6100Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.25.Z1408628947440004276EKO-FERMA Sp. z 

o.o.

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 11,5100Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6707504467991002178ZAKŁAD GARBARSKI 

"SKÓRMEX" SZYCIE I 

HANDEL ODZIEŻĄ 

SKÓRZANĄ

 0,9300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.30.A0105534125210404120"ORBITAL" 

Włodzimierz Morawski

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0920Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z6103810107742281558CENTRUM 

MEDYCZNE MEDICA 

Sp. z o.o.

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 2,8150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160006466478261026592Powiatowa Stacja 

Sanitarno-epidemiologi

czna w Garwolinie

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016377212WYŻSZA SZKOŁA 

ZAWODOWA 

KOSMETYKI I 

PIELĘGNACJI 

ZDROWIA

 0,0120Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 33,1700Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011120103227471250018645Z.P.U GLASS Elżbieta 

Orych

 7,7200Opakowania z papieru i tektury150101J65.12.A0000130375260300291Bank Handlowy S.A. w 

Warszawie

 2,6300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 15,7460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 40,5430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2260Inne baterie i akumulatory160605

 0,0050Tworzywa sztuczne200139

 0,0090Metale200140

 29,2400Odpady wielkogabarytowe200307

 0,3000Metale żelazne1601170118153055271070593HIT-CAR SP Z O.O.
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 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 846,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101141485608W&P S.C Sławomir 

Wiciński, Robert 

Piątkowski

 0,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,8000Odpadowa papa170380

 0,0022Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016709323029481069977Ewa Wojciechowska 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0826Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031304147615671583830NZOZ VITAMED S.C.

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0406Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180156681955262748966Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne 

S.A.

 9,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania z metali150104

 1,9800Opakowania ze szkła150107
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 0,0150Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0605Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 14,3800Opakowania z papieru i tektury1501010122972105251556714TRANS-TOK DARIUSZ 

TOCZEK

 4,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,8000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A1308595005110186385Gospodarstwo 

Ogrodnicze Karpińscy

 1,8000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104

 10,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030  0.00Inne niewymienione odpady190899

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031409549237742999072NZOZ GRYF-MED S.C. 

Latus Beata, Latus 

Krystian
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 0,0247Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0101509219511013184GABINET 

DENTYSTYCZNY 

Jolanta Wiśniewska

 0,0145Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201816707678087961099813Przychodnia 

weterynaryjna 

GRIME-VET

 0,0642Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402448025251065583Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Janusz Zajac

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 10,6430Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801121426762335272651547MYRRA POWER SP. 

Z O.O.

 14,4000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3000Cyna170406

 0,5000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0330Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037100944838211147744Prywatny Gabinet 

Lekarski Lek.med. 

Maria Sochacka-Gosek

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039113428538882460037Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Monika Dzięgielewska

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031444076909512346522NZOZ Carpe Diem 

Centrum Medycyny 

Estetycznej Sp. z o.o.
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 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1405574875222810512Gabinet 

Stomatologiczny 

Bledent s.c.

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101I60.24.B0100556901230011077WĘGLO-TRANS I 

SKUP ZŁOMU 

ZBIGNIEW FABISIAK

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0600Żelazo i stal170405

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504784027621412062NZOZ "EDMED"

 0,0515Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030302310125371124874NZOZ Osrodek Zdrowia 

w Huszlewie

 0,5800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011427871397962798016Zakład 

Ślusarsko-Mechaniczn

y STAN-MET Michał 

Bernaciak

 2,7500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DK29.56.B0107535945241002977ALPOL - FORMY 

LASEROWE Aleksy 

Jasiński, Marian Lubbe

 1,5540Żelazo i stal170405
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 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z671983069NZOZ "Zakład Usług 

Medycznych"

 1,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K73.10.G0000636505250009358INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 245,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 56,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 121,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0000Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124864761250607040LEDENT Lidia 

Ludwisiak - Kocerba

 4,0000Opakowania z papieru i tektury1501017905046748470000562NC KOPERTY Sp.z 

o.o.

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,0000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 16,8000Odpady z produkcji pasz roślinnych020381130206471Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"BORYNA" Sp.j.

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149113578361094788Indywidualna Praktyka 

Lekarska 

lek.med.Sławomir 

Rejowski

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0114316009521023178Konrad Kaliński 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0557Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031301410335661066895NZOZ PORADNIA 

RODZINNA "PULS"

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146510877Marta Mucha

 0,0182Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706103147971020003Prywatny Gabinet 

Dentystyczny 

lek.stom. Alicja 

Kiełczewska
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 0,0012Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2 372,3400Odchody zwierzęce020106A01.24.Z1402517718212243929Ferma Drobiu Tomasz 

Pióro

 22,5200Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0132562121131834120NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna 

DANTIMED

 196,2000Odpady tworzyw sztucznych0702136103884437740016651ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USLUGOWY 

SŁAWPOL

 2,4100Opakowania z metali150104

 2,9900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0300Papier i tektura191201

 67,8800Odchody zwierzęce0201064509311297181535144Gospodarstwo Rolne 

Ferma Drobiu Mirosław 

Świerżewski

 1,5000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103A01.11.A6728181839482258338"OKLEINA RADOM" 

SP Z O.O.

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116800948261333868Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna M. 

Maszkiewicz
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 0,0666Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z710257034 000288231170841Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula 

Piwowar-Popowska

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0118609555321128930PAWEŁ PLAKWICZ 

CENTRUM 

STOMATOLOGII

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7102709748211073299Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Magdalena Ginter

 0,0050Inne niewymienione odpady070299DG24.51.Z0005121255220001961LIBELLA SP. Z O.O. 

W WARSZAWIE

 0,0500Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,2000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,6000Opakowania z metali150104

 2,7000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1000Opakowania ze szkła150107
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 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0050Inne niewymienione elementy160122

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 47,0000Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 3,0453Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100109171565212882964NORDMANN, 

RASSMANN POLSKA 

SP Z O.O.

 4,7000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,7900Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 5,1230Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104515525261516805Gabinet 

Stomatologiczny 

Robert Kiliszek

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,3200Opakowania z tworzyw sztucznych1501026707842158111002006ZPUH BAK-ROL Borek 

Krzysztof

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163490615311144614Gabinet Lekarski 

Grzegorz Pietruszka

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501010148820705311448716SOUDAL SERVICES 

Sp.z o.o.

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202450018796Gabinet Weterynaryjny

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160002978048221134743Medyczna Szkoła 

Policealna

 2,2280Odpady tworzyw sztucznych0702130126122545210329393ELEKTRA SP. J. 

WŁODZIMIERZ NYC 

WITOLD NYC

 0,2800Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6200Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1500Żelazo i stal170405

 2,3850Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6726388257991830001Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Orońsku

 0,1280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2 420,9070Odpadowa tkanka zwierzęca0201024501021207181009102Przedsiębiorstwo 

Handlowe "KONRAD" 

Krzysztof Przeździecki

 2 054,2150Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181

 2 314,0000Zwroty kosmetyków i próbek070681DG24.52.Z0021976045220103006ORIFLAME POLAND 

SP. Z O.O.

 1 182,0000Inne niewymienione odpady070699

 14 140,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7200Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121911435341699386SAN-MED Krzysztaf 

Sankiewicz

 3,5100Opakowania z tworzyw sztucznych1501025512083087591449071PROFIL S.C. G. 

PREDEL & W. 

ROMANIK

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113628035211046160GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

TRIDENT Małgorzata 

Dziekańska

 0,0200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030112508435291016591SLAWKO-CATERING 

Slawomir Kowalik

 0,1590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031462889189512360522ARTEDENTYKA Sp. z 

o.o.

 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091303247105671274218Apteka Elżbieta 

Matyjaszek

 3,1350Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0203056706163118121377512Z.P.H.U. MULTI-SMAK

 2,3200Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 4,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2600Opakowania z drewna150103

 2,6810Opakowania z metali150104
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 10,9000Opakowania ze szkła150107

 0,2330Skratki190801

 0,2640Zawartość piaskowników190802

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7103265808211068051NZOZ "ALERGOVITA"

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021419704851130421108Ewa Jaworska 

Kolebska

 0,0785Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030110631761180087232Lecznica 

Stomatologiczna 

ARCUS

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 14,7910Zgary i żużle odlewnicze101003DG24.66.Z0010933921130003434CYNEL-UNIPRESS 

SP. Z O.O.

 1,3170Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0016Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z0003015697741546233MAZOWIECKI 

WOJEWÓDZKI 

OŚRODEK 

MEDYCYNY PRACY 

W PŁOCKU

 0,7083Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0216Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214012723083Konsalnet Ochrona Sp. 

z o.o.

 18,3550Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.30.A6701008667960040350MSC POLAND Sp. z 

o.o.

 16,5700Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 15,6200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 1,1800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0370Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 11,4150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2350Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,5050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2120Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010130337591131704311ASTO Adam Stojak

 0,7200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011427764201231238446NZOZ Szpital św. Anny

 0,7800Roztwory utrwalaczy090104

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7090Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 12,6850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1408929499482212566Paweł Grzywacz 

"MULTI DENT"

1250



 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0149006845221938434Prywatny Gabinet 

Lekarski Małgorzata 

Górska - Rząsa

 12,8000Opakowania z papieru i tektury1501010157230501132485070MEDIA MARKT 

POLSKA SP. Z O.O. 

WARSZAWA III Spółka 

Komandytowa

 6,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5400  0.05Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 4,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709041459546038251677170"BICHEK" Usługi 

Remontowo Budowlane 

Janusz Duda Gromada

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135503249697581230603Zespół Kolegiów 

Nauczycielskich

 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037504992728381013712Odnowa Biologiczna 

Beauty Care

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1411166151130375851Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 32,0000Inne niewymienione odpady0206991461805521231270852Bogutti Sp. z o.o.

 6,1900Opakowania z papieru i tektury150101
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 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602167101469108221385729EKO Krystyna 

Chojnowska

 0,0490Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030117391885271294453GABINET 

WETERYNARYJNY 

AZOREK Katarzyna 

Olszak

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101764948241339744Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Anna Ptak

 13,6700Odpady tworzyw sztucznych0702137102517418260007434MARK-BUD Kowalski 

Sp. J.

 1,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3440Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,3500Drewno170201

 11,1000Szkło170202

 2,7000Tworzywa sztuczne170203

 1,3500Żelazo i stal170405
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 0,0014Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414987467581952130Usługi Kosmetyczne 

Kamińska Monika

 0,0200Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705130130372085252055150Vipharm S.A.

 0,5200Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 0,0800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,2000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania ze szkła150107

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2600Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0836Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2404059526252327399NZOZ DENTICUS

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300799435671221972Gabinet Lekarski 

Franciszek Zmysłowski

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 13,6100Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115DL31.62.A1401904375691771463FINE ALTECH MŁAWA 

SP. Z O.O.

 0,0050Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 2 382,3200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,8780Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 67,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 13,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,9860Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DN36.12.Z1301455395660010668NORCO POLSKA SP. 

Z O.O.
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 15,9900Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 5,8300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1800Zużyte opony160103

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1780Szkło170202

 0,5600Tworzywa sztuczne170203

 346,5800Żelazo i stal170405

 3,5380Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z0081252505420208543Przedsiębiorstwo 

Gospodarowania 

Odpadami Odzysk Sp. 

z o.o.

 9,9170Zużyte opony160103

 0,0360Płyny hamulcowe160113

 0,7390Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 438,5300Metale żelazne160117

 18,4880Metale nieżelazne160118

 5,4800Szkło160120

 4,7820Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,4440Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,1400Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

1101140101409925240100850P.P.H. METPOL Jacek 

Lewandowski

 37,1500Metale żelazne160117

 0,0052Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085503315737571130923AUTO-NAPRAWA  

Zbigniew Jeż

 0,0500Opakowania z metali150104

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 1,2000Metale żelazne160117

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420229977591056549Indywidualna Praktyka 

Położnej Ewa Walczak

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208550000965Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

"TRANS-ZBYT"  Sp. z 

o.o.

 9,7500Metale żelazne160117

 0,3300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106708650667971068671PPHU ACTIV 

Waldemar Żółcik
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802029512087969222414132Gabinet weterynaryjny 

Tomasz Wróblewski

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,4800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.52.Z6709042577961646959Zakład Produkcyjno 

Handlowy "Jurmet" 

Jerzy Chmielewski

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090105177645220201163APTEKA AKER

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507229837591272431ISPL Paweł Kwapisz

 98,1000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0006547767760000558OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

SIERPCU

 960,0000  94.14Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 32 750,3000Odpadowa serwatka020580

 0,0000Odpady zawierające rtęć060404

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 23,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 62,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Skratki190801

 0,0000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 111,4000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1400886807971530945Apteka "Zdrówko" 

Agnieszka Andziak

 0,0160Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0250Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317G50.20.A1407771905342342491TB TRUCK & TRAILER 

SERWIS Sp. z o.o.

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 9,7950Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 7,3200Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 11,2640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1930Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,8670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0780Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6000Zużyte opony160103

 5,2350Filtry olejowe160107

 1,8300Metale żelazne160117

 3,8000Tworzywa sztuczne160119

 4,6300Szkło160120

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,8290Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802017102418958231191949Andrzej Niziński 

Gabinet Weterynaryjny

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

1259



 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,7500Opakowania z papieru i tektury1501011407823565691796859Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe DOBMAS 

s.c. Adam Piotrowski, 

Wojciech Giżyński

 1,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 10,1200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101F45.25.E0152529005213218636BIS MainServ Sp. z 

o.o.

 0,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 98,3500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 13,0000Drewno170201

 0,0800Szkło170202

 66,6700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 14,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.53.B1412342207743039724WEKTRA Marek 

Brzozowski Sp.j.

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Zużyte opony160103

 0,2100Filtry olejowe160107

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4100Aluminium170402

 8,6100Żelazo i stal170405

 0,0114Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211012330410SATORIA S.A.

 0,0540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160008433717740001796Płocka Galeria Sztuk

 64,2900Zmieszane odpady opakowaniowe150106141096226Nowy Plac Unii SA

 2,3100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,4000Drewno170201

 1,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,6340Papier i tektura191201

 8,4760Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 2,0847Odpadowa tkanka zwierzęca0202021411755815661204570SURAŻ- POL ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO PAWEŁ 

SURAŻYŃSKI

 218,6810Odpadowe piaski i iły0104096307039007781119419SOPREMA POLSKA 

Sp. z o.o.

 24,2400Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0240Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0050Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3430Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,3820Opakowania z drewna150103

 0,3910Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 43,3900Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0190Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 23,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 51,1600Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011121458008707743210810SZKŁO BUD SP Z O O 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011304817Gabinet Lekarski 

Juliusz Prandecki

 0,5970Odpady zawierające rtęć0604042905398896630002096Bumar Amunicja S.A. 

Oddział WSK 

"PZL-WarszawaII" w 

Warszawie

 83,9000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 11,3020Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Zużyte opony160103

 0,0773Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0545Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,4310Inne materiały wybuchowe160403

 0,7390Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0400Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,4800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 34,5090Żelazo i stal170405

 60,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G50.50.Z5503866927590003781P.P.H-U-T. 

"DŁUGPOL" Ryszard 

Długołęcki

 0,1110Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6700Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0070Płyny hamulcowe160113

 0,0170Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 11,1400Metale żelazne160117

 5,2040Metale nieżelazne160118

 1,2140Tworzywa sztuczne160119

 0,3870Szkło160120

 0,4590Inne niewymienione elementy160122

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 196,8000Żelazo i stal170405
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 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7102631068231232772Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny lel. 

Krzysztof Popowski

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124454607591039976Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Bedra

 0,0193Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7102769078211522923Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Bożena Gałecka 

-Kondej

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081001756187282608867N.R.SP.ZO.O.

 70,2880Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051401507008241561572"Mazowieckie 

Przedsiębiorstwo 

Ekologiczne" Danuta 

Hofman

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081423076715340015339CHOJNACKI MOTOR 

SYSTEM s.c. Jacek 

Chojnacki, Joanna Żak

 0,0100Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801061404161081132599827Apteka 365 Sp z o.o.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,0000Zużyte opony1601031304316825680006196P.H.U. AUTO-ZAAM 

Marian Zakolski

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404312897581461395"ARKA" DOM 

POGRZEBOWY

 0,0980Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602F45.23.A551177938Przedsiębiorstwo 

Robót 

Drogowo-Mostowych 

"OSTRADA" Sp. z o.o.

 0,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2910Filtry olejowe160107

 7,2000Żelazo i stal170405

 191,0800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.12.Z0123949175221910507WIKO COMPANY S.A.

 0,0260Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 6,2770Odpady proszków powlekających080201

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,5250Odpady z odtłuszczania inne niż 

wymienione w 11 01 13

110114

 20,5000Inne niewymienione odpady110199

 173,5920Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 5,8220Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,2700Odpady spawalnicze120113

 0,0630Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,0300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 9,9820Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,9000Opakowania z drewna150103
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 0,1240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1490Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2490Aluminium170402

 164,0000Roztwory i szlamy z regeneracji 

wymienników jonitowych

190906

 4,1810Odpadowa tkanka zwierzęca0202023015353957822510794Aszlin Sp. z o.o.

 28,0310Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0670Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103013296507NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna

 2,1670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140156927859512102903MDS CARDIO Sp.  z 

o.o.

 0,0360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427679587272590798Gabinet 

Stomatologiczny 

STOMADENT Barbara 

Wiśniewska-Bicz

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500123657591238397ISPL Katarzyna Maria 

Kowalska

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131409356531132665079Smart Trading 

Company Sp. z o.o.

 0,4550Aluminium170402

 0,7040Żelazo i stal170405

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136727147918111464304P.P.H.U. "METROL" 

Tomasz Grzeszczyk

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7503303898371150092Gabinet Lekarski dr 

n.med. Izabella 

Kruczyk-Grabiec

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602114501121017181010016Przedsiębiorstwo 

Zaopatrzenia Aptek 

MULTI PHARME S.A.

 2,5550Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.11.Z6729366817962092919PPHU "JANHAS" 

Monika Banasik

 87,6600Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 5,0900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 3,0000  0.60Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204
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 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Metale żelazne160117

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1720Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318017319027 002351132316427PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.

 35,9720Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3690Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2460Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 941,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 356,3290Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 91,8230Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,4800Aluminium170402

 2 547,4360Żelazo i stal170405
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 0,0425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118135205221067264GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

LEKARSKI Piotr 

Sobaszek

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201829710550789Gospodarstwo Rolne 

Ferma Drobiu Tomasz 

Kowalczyk

 712,3250Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej100402DK29.56.A0125787355340000881ZAP SZNAJDER 

BATERIEN S.A.

 41,4490Pyły z gazów odlotowych100404

 978,5770Inne cząstki i pyły100405

 1,2960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 25,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 19,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 44,9360Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 112,7400Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 9,4960Żelazo i stal170405
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 0,0154Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0022Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 43,7950Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 3,0500Skratki190801611016057Oczyszczalnia 

ścieków WOŹNIKI

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670905423IPL BARBARA 

CHRZANOWSKA

 58,9000Opakowania z papieru i tektury1501016709259707971288792EWMAJ Jędrzejczyk i 

Spółka

 5,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Odpady zawierające rtęć060404012069985SECURA B.C. SP. Z 

O.O.

 7,2300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,1580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0190Opakowania ze szkła150107

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Tworzywa sztuczne170203

 389,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201017103305358231002003STALFA SP. Z O.O.

 7,7000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 18,5000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1300Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,2500Inne emulsje130802

 2,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,1830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1000Zużyte opony160103

 0,0880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5000Tworzywa sztuczne170203

 3,6000Aluminium170402

 120,8000Żelazo i stal170405

 22,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016103648107750000893Oczyszczalnia 

Ścieków MPK w 

Gostyninie Sp. z o.o.

 0,1554Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 21,0200Skratki190801

 18,1820Zawartość piaskowników190802

 2 157,0000  548.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 566,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.A7100649098260003382Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1273



 6,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6920Żelazo i stal170405

 46,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 25,0000Skratki190801

 40,0000Zawartość piaskowników190802

 654,0000  196.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,0000Osady z klarowania wody190902

 0,0030Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 10,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105710376543ZUH Janusz 

Grzegrzółka

Opakowania z drewna150103

 0,0495Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162370439461296977Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Galińska

 0,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0106782721180058259AUTO-ŻOLIBORZ Sp. z 

o.o.

 2,6880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3470Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 3,4180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 9,4440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,5000Zużyte opony160103

 2,0510Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,1800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1290Metale żelazne160117

 1,6070Tworzywa sztuczne160119

 3,0750Szkło160120

 0,0620Inne niewymienione elementy160122

 0,0740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0177Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119528295251104219NZOZ Lecznica 

Specjalistyczna 

"Medycyna 

Estetyczna"

 0,1070Odpady zawierające rtęć0604040001622635251561170WOJEWÓDZKI 

INSPEKTORAT 

OCHRONY 

ŚRODOWISKA w 

Warszawie Delegatura 

w Radomiu

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 0,0020Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0750Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1465Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0037Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0035Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0385Zużyte opony160103

 0,3090Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0680Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0090Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 0,0638Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0770Inne baterie i akumulatory160605

 0,0940Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,1868Odpady inne niż wymienione w 16 82 

01

168202

 0,2000Drewno170201

 1,1720Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1407606625272524777KESTREL DUO SP. Z 

O.O.

 0,4390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,0420Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5450Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1430Papier i tektura191201

 37,9200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090044406937391346231SUPERAPTEKA 

MIEZIO S.J.

 0,3200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6720318407962418781Samodzielny Publiczny 

ZOZ w Zakrzewie

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021429072187761592012Centrum Zdrowia 

Zwierz±t Grodzicki 

Bartosz

 4,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102N85.14.F1408789105272534132Diaverum Polska Sp. z 

o.o.
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 35,9980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 6,5630Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1 360,5000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

0104120106766815210421928STRABAG Sp. z o.o.

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0004Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 368,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 42,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1 273,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 24,9000Drewno170201

 430,6000Tworzywa sztuczne170203

 0,4000Żelazo i stal170405
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 90 865,8000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1 815,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0051851978240000239AUTO MOTO 

SERVICE M. 

CHRÓŚCICKI

 0,0910Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4800Tworzywa sztuczne160119

 0,3250Szkło160120

 0,0116Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7102402238221026976GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. med. Elżbieta 

Kowalczyk

 0,1000Odpady ulegające biodegradacji2002011401430995262121374ALBATROS Krystyna 

Dąbkowska

 0,2500Odpady z czyszczenia ulic i placów200303
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0160746129511083440Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek 

med Krzysztof 

Dziedzic

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031464513309512363087KLINIKA ZDROWEGO 

USMIECHU S.C.Ewa 

Robak, K.Kowalcz

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087104046538221065686"TRANS-MED" 

CHODKIEWICZ, 

LIPIŃSKI SP. J.

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 15 184,4000Zużyte opony160103

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,1500Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 25,0000Metale żelazne160117

 0,0250Inne niewymienione elementy160122
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 36 565,5500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 215,4000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 109 766,4000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0100Papier i tektura200101

 0,0200Szkło200102

 0,0100Tworzywa sztuczne200139

 1,3600Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308DE22.15.Z0129001838371003072Wydawnictwo Jantar 

Tomasz Przychodzień

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0960Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,3680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,5490Aluminium170402

 17,3800Papier i tektura191201

 0,0230Odpady zawierające rtęć060404K73.10.B000325848 000185250008933INSTYTUT CHEMII 

ORGANICZNEJ PAN

 0,0230Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

060405
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 12,5930Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503

 4,0330Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504

 2,5840Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8300Opakowania z metali150104

 1,3640Opakowania ze szkła150107

 0,6870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0540Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0430Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,9650Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,8980Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0040Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601
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 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0173327665222612640NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

LECZNICA 

STOMATOLOGICZNA 

S.C. HANNA 

MICHALSKA I MAREIA 

PORĘBSKA

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1700Skratki1908010010936827610002892Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Chorzelach

 1,3900Zawartość piaskowników190802

 56.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,8500Osady z klarowania wody190902

 9,7800Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

070107DJ28.52.Z6727482647962464893Altia Radom Sp. z o.o.

 1 317,6330Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 25,6080Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 28,3460Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,2670Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 65,7000Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 38,2700Inne niewymienione odpady120199

 21,9820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3590Miedź, brąz, mosiądz170401

 22,5900Żelazo i stal170405
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 0,0110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161400926281132541236TRADE PHARM SP. Z 

O.O. HURTOWNIA 

FARMACEUTYCZNA

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3580Papier i tektura191201

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140173865031132333727ANS CENTRUM Sp. z 

o.o.

 0,0190Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603G50.20.A0174820305272367705Zakład 

Blacharsko-Lakierniczy 

Kazimierz Cichocki, 

Paweł Mońka

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,2820Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Szkło160120

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142902008Gabinet 

Stomatologiczny 

Tatiana Wachowicz
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 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0454Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7503491248381322028GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JANINA 

MROCZKOWSKA 

DENT-LUX

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050302201615371149785Mechanika Pojazdowa 

Szczepan Grochowski

 5 214,6100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016100265047740010559TEMAX M. Kopcińska i 

J. Lipczewski Sp. J.

 5,9200Zmieszane lub wysegregowane odpady 

z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne

170106

 18,9000Żelazo i stal170405

 8,8200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 13 040,3500Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0115750545270150195APTEKA Barbara 

Kołakowska

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117953601130750504GAB. STOM. DONATA 

ŁAWCZYŃSKA-KOSM

ALA

 17,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010132024695242225886Locaris Sp. z o.o.

 2,3200Opakowania z papieru i tektury150101

1285



 0,2830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0394Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2950Drewno170201

 4,5720Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.23.Z0003207795671031450Areszt Śledczy

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Inne baterie i akumulatory160605

 0,0211Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z7104892608211563201Mój Styl Monika 

Talacha

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461641517962147023KOSMETYKA 

PROFESJONALNA 

Grażyna Mucha
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 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174004277131527208STOMATOLOGIA A. 

Kozłowska-Wawryniuk

 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101K74.30.Z6709470547991440441Paweł Górlicki 

Mechanika Pojazdowa

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0120Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Inne niewymienione elementy160122
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 0,0050Inne niewymienione odpady160199

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1402801819521978718APTEKA "OMEGA" 

S.C.

 9,1000Opakowania z papieru i tektury150101G51.31.Z6728781047971820011AGROSERW Beata 

Katana, Paweł 

Jendrzejczak

 3,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158832849521319140Gabinet Periodental

 0,1400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DM35.12.Z0081120757960003478"STOCZNIA 

JACHTOWA - 

SUŁKOWSKI" 

Sułkowski Jerzy

 0,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124346869521337534Urzszula Pokorska

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103320403701Przychodnia Leczenia 

Ran i Pielęgnacji Stóp 

"Centrum Stopy"

 1 022,0950Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z0149928871181452946INTER CARS S.A.
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 22,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 84,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 92,0600Metale żelazne160117

 0,0660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0160Metale200140

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117907525251022036GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

Elżbieta 

Danielewska-Rogala

 5,5000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201820301820875371200730Gospodarstwo Rolne 

Dariusz Niedzielak

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016700979577990006234ZAKŁAD ŚLUSARSKI 

ZDZISŁAW 

NOWAKOWSKI

 4,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 9,1600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010156902375321858692TOOLS FACTORYSp.j. 

A. Popławska, R. 

Popławski

 2,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400380205262388427JOLANTA ROSIAK

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Opakowania z papieru i tektury1501011424707737961806618Zakład Remontowo 

Montażowy SPOMASZ 

Małgorzata Janek

 7,3000Opakowania z papieru i tektury1501016728996847981404811P.H.U. "GROSIK" M. 

KRZESIŃSKA, M. 

KRZESIŃSK, R. 

KRZESIŃSKI SP.J.

 4,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036705728327961102490Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystyna Cieślikowska

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z1402068945262879898MATFARM Sp.z o.o.

 0,0060Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0588Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122984215321264314"STOP-DENT" 

LECZNICA 

STOMATOLOGICZNA 

USŁUGI MEDYCZNE 

TOMASZ 

MIECZKOWSKI

 0,0048Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5700Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A1402465921231058997GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE Mariusz 

Rechnia

 13,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404046198361611976STOMATOLOGIA 

Daniel Fronckiewicz
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 102,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706046110670957741218693"GER-BUD" Gerard 

Ochociński

 0,6600Odpadowa papa170380712540449ETB Andrzej Kłosiński

 2,2500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0438Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024325340527162249466JOLANTA 

KURANT-ZDRAL GAB. 

WET.

 0,8000Opakowania z papieru i tektury1501011401963165321300317WIMAR 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Marcin 

Nojek

 0,0039Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101435697741770172PRYWATNY GABINET 

CHIRURGICZNY 

WŁODZIMIERZ 

KLONOWSKI

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122457789521394638Jerzy Manowski Usługi 

Stomatologiczne

 41,7200Zmieszane odpady opakowaniowe1501061414661309522054353FILMAR GROUP SP Z 

O O

 0,2000Tworzywa sztuczne1702030051863408260002299Przedsiębiorstwo 

Usługowo - Handlowe 

"GADIP" Tadeusz 

Aninowski

 1,1200Żelazo i stal170405
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 150,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

0207805503883957620005166KOMPLET TERESA 

BEDNARCZYK I 

KRZYSZTOF 

BEDNARCZYK SP. J.

 0,2100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,5800Opakowania ze szkła150107

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0042Inne niewymienione elementy160122

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7101469788221016104PRZYCHODNIA 

LEKARSKO-STOMAT

OLOGICZNA JOLANTA 

CHRÓŚCICKA-WRÓB

EL

 20,0000Skratki190801E41.00.A6709841387990004028PRZEDSIĘBIORSTWO  

GOSPODARKI  

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 13,0000Zawartość piaskowników190802

 1 040,0000  185.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160735588371546743NZOZ Przychodnia 

Lekarza Rodzinnego 

"Kasztanki" Sp. z o.o.

 23,5260Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513I60.24.A0107255118381000827FM POLSKA SP. Z 

O.O.

 20,8640Zwroty kosmetyków i próbek070681

 0,0770Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1 073,4660Opakowania z papieru i tektury150101

1293



 103,0720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 69,9000Opakowania z drewna150103

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0530Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,4000Zużyte opony160103

 0,0340Filtry olejowe160107

 0,0750Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0470Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,1490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,4100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3566Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 228,9440Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 8,5730Żelazo i stal170405

 0,4030Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,1600Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 56,4200Opakowania z papieru i tektury1501010111245355261027992ROBERT BOSCH SP. 

Z O.O.

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2900Opakowania ze szkła150107
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 0,2730Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 60,9550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,2600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0200Żelazo i stal170405

 2,5020Metale żelazne191202

 0,0067Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0109679351130368259Gabinet Dentystyczny 

lek.stom. Ewa Schmidt

 0,1830Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110111582445321009289SILVERADO 

Jaroszyński Sp. Jawna

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.71.Z6706455547970002871ZAKŁAD PRODUKCJI 

ROLNEJ "MIROPASZ" 

Sp. jawna

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 8,6800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0178Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202012850479GABINET 

WETERYNARYJNY 

"FAL-VET" DARIUSZ 

GORZKOWSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504428707581050545ISPL Janina Gabryś 

Suchocka

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020173141425271542141Gabinet weterynaryjny

 64,7860Opakowania z papieru i tektury1501017105016468221756025DUO TES SP.J.

 12,9660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080110337555260308832ANIMEX-TRANS SP. z 

o.o.

 0,0940Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0860Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5100Zużyte opony160103

 0,3720Filtry olejowe160107

 1,9280Metale żelazne160117

 0,1830Tworzywa sztuczne160119

 0,1970Inne niewymienione elementy160122

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459349487591626165Esthetic-Dent 

Indywidualna Praktyka 

lekarsko-dentystyczna 

Olga Tymińska

 0,0495Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460916307582352018STOMED Sp.z o.o.

 0,0036Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216008279935"POLTEXT" Sp. z o.o.

 295,4000Opakowania z papieru i tektury150101I63.12.C0121921195471571905CEVA Automotive 

Logistic Poland Sp. z 

o.o.

 27,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2000Opakowania z metali150104

 67,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,1240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 21,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,9000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 23,7000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 3,9000Papier i tektura200101

 0,0570Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095513378857581227328APTEKA AVENA

 0,0065Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100244351130388121Praktyka Lekarska 

Iwona Frydel
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 0,0064Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152459805251548353ESTETICA IZABELA 

PANCZUGOW

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117979109511207209Stomatologia Protetyka 

MP-DENT Maria 

Pałasz

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055500278467580000781TOWARZYSTWO 

PRZEMYSŁOWE 

WEGA S.C. M. A. 

KOWALCZYK

 36,9800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.12.Z1404067425222464961FORMATEC Mariusz 

Adamczyk

 0,2190Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,2300Żelazo i stal170405

 8,1160Odpady tworzyw sztucznych070213DJ27.42.Z0101405845320101478FABRYKA KABLI 

MADEX Sp.j.

 0,0480Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 30,8500Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 7,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,7270Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,4840Aluminium170402

 0,3160Żelazo i stal170405

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050118739001130214237INTER GLOBUS SP. Z 

O.O.

 12,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1011Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0560Inne baterie i akumulatory160605
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 1,1000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DC19.10.Z6720160647991319136GARBOWANIE SKÓR 

BEZ WŁOSA - Piotr 

Karpeta

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0363Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z750325610Gabinet Lekarski Maria 

Dałek

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych1501020112165628510007181FHU KONTRIX 

Szczepan Trojanowski

 0,0100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0150Opakowania ze szkła150107

 2,8400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0331Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035510977197591220061NZOZ SENIOR

 0,2000Zużyte opony160103G50.20.A010491467ADA-LACK BIS 

Elżbieta Wisiorowska

 0,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.33.A6720057707962375942CHŁODNIE GOMAR 

SP. Z O.O.

 1,4800  0.74Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 40,9000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,0000Wodorotlenek amonowy060203

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 7,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9500Opakowania z drewna150103

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0000Odpadowa papa170380

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,4500Skratki190801

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213012931403Natrium Sp.  zo.o.

 13,7040Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

0702170021705975220005120"TOPSIL" Sp. z o.o. 

Sp. k.

 0,7350Inne oleje hydrauliczne130113

 13,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149922789511447936Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski Ewa 

Śmiertka

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0078Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z750066113APTEKA "MALWA" 

mgr farm. Maria 

Krzemińska

 0,0213Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504451017581059782ISPL Małgorzata 

Wojtkowska

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0156609289221071606ANETA-DENT

 0,0116Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180173383781132316396ATM 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE SP. 

Z.O.O.

 0,0570Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0820Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7700Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Inne baterie i akumulatory160605

 16,5400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010158764041132520369"Koleje Mazowieckie- 

Km" Sp. z o.o.

 1,8610Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1180Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2810Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1030Zużyte opony160103

 0,2300Filtry olejowe160107

 1,7400Metale nieżelazne160118

 0,0710Tworzywa sztuczne160119

 1,3910Szkło160120

 1,4840Inne niewymienione odpady160199

 1,9380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 28,5800Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,0100Miedź, brąz, mosiądz170401

 876,9520Żelazo i stal170405

 0,6370Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 1,5200Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314DH25.22.Z1459353045311688030Drukpol.Flexo Sp. z 

o.o. S.K.A.

 61,7340Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 144,3100Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,7000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,1450Inne niewymienione odpady080399

 17,8000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 21,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 850,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6750Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304G50.10.B0155713507571032557ROWIŃSKI-WAJDEMA

JER Sp. z o.o.

 2,8860Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 8,9320Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,1570Zużyte opony160103

 1,2660Filtry olejowe160107

 0,2620Płyny hamulcowe160113

 2,2440Metale żelazne160117

 3,4200Tworzywa sztuczne160119

 1,7510Szkło160120

 0,0880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141429515KDK Lendzion Sp.j. 

Centrum Leczenia 

Uzaleznien PPL "Maly 

Rycerz"

 0,2200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe1606016705824928121365288SATOR Grzegorz 

Skowroński

 45,7000Opakowania z papieru i tektury1501010158543601132518415NTT SYSTEM S.A.

 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0650Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,7000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0740Opakowania z papieru i tektury150101G52.31.Z0127052345272007088APTEKA s.c. Elżbieta 

Gratys, Tomasz Gratys

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180100990605240307048Wojskowy Intytut 

Łączności

 0,3700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,7070Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.11.Z7125433478212328784AMS Chróścicki Sp. z 

o.o.

 0,0490Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0610Filtry olejowe160107
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 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,0060Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2690Metale żelazne160117

 0,0020Metale nieżelazne160118

 0,0020Tworzywa sztuczne160119

 0,0310Szkło160120

 0,0210Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0065Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461681665661146890Prywatny Gabinet 

Dentystyczny Anna 

Kwiatkowska

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021413619701070010317ContourGlobal 

solutions Poland Sp. z 

o.o.

 0,0045Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,6200Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300653905681180430CENTRUM 

PROFILAKTYCZNO 

LECZNICZE MEDITEL
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 1,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208140822541 000541132650439Przedsiębiorstwo 

Napraw Infrastruktury 

Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie Zakład 

Mazowiecki z siedzibą 

w Warszawie

 0,6500Zużyte opony160103

 0,3630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2840Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 700,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,5000Drewno170201

 5,0000Tworzywa sztuczne170203

 1 017,3490Żelazo i stal170405

 18,8900Mieszaniny metali170407

 5 850,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,1500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0600Metale nieżelazne1601181419294655242682425ACTIPHARMA S.A.

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0910Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 15,0000Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501K70.20.Z0121656025211271537CENTRUM MODY 

WARSZAWA SP Z 

O.O.

 65,4000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1810Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Skratki190801

 1.85Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,9600Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 108,4000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160516921180522484Gabinet 

Stomatologiczny Paweł 

Kawka

 233,0000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102DE22.22.Z0067142491130021076KRA BOX PPHU 

KRASIEŃKO ADAM

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 88,4570Papier i tektura191201

 2,2270Metale nieżelazne191203
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 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101649248231196332Gabinet Kosmetyczny 

Lena Ambroziak

 0,2460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415346721231161258TOLEK 

PRZYCHODNIA DLA 

DZIECI SP. Z O.O.

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208DI26.40.Z0100170101250005358WYTWARZANIE 

WYROBÓW 

CERAMIKI 

BUDOWLANEJ K. 

WAGNER, J. KOT, ST. 

KOPAŃSKI

 0,2080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056727428189482224948PPUH SUPRON 3

 1,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6300Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,9811Żelazo i stal170405

 2,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0124196235221458303AUTO-USŁUGI, 

RADOSŁAW 

FLORCZYŃSKI

 0,1200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1540Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Zużyte opony160103

 0,2110Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,1400Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0920Metale żelazne160117

 0,1730Tworzywa sztuczne160119

 0,1710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030120626641180014693Anglo-American 

Corporation Sp. z o.o.

 21,6750Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201827100131548260000656Zakład Masarki H. i B. 

Wiśniccy

 0,1270Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201

 77,9960Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 1,0000Papier i tektura200101

 0,1000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 33,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 3,3500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.24.Z6103109329710110375Głowacki Zbigniew 

Ferma Drobiu

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0500Opakowania ze szkła150107

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149345945341291030Gabinet Lekarski 

Grażyna Cerkiewnik

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031464341711132828021Policealna 

Warszawska Szkoła 

Medyczna

 59,8000Opakowania z papieru i tektury150101DH25.23.Z6102214607741008808"IZOLBET" SP. 

JAWNA - KAZIMIERZ 

MAJCHRZAK I 

WSPÓLNICY  Golanki 

Górne

 27,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,7700Żelazo i stal170405

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4325097237132381787JOANNA JAROSZ 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA

1313



 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3304936076721032826Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

stom. Bożena 

Przybysz

 0,2250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086103610367741915481"INTER-AUTO" F.H.U. 

Grzegorz Dutkowski

 0,9190Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9610Żelazo i stal170405

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035513377677581055695IPL Krzysztof Bloch

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208010134661MAR-POL KAZIMIERZ 

MAREK

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0600Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 1,2000Metale żelazne160117

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,6000Żelazo i stal170405

 2,4380Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081413356658222251994AUTO ŻELAZO Sp. J.

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

1314



 0,2380Zużyte opony160103

 0,2570Filtry olejowe160107

 0,3360Metale żelazne160117

 0,1180Tworzywa sztuczne160119

 0,0220Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,1280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180105318245260205138Shell Self Service Sp. z 

o.o.

 0,9950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Metale żelazne160117

 0,3650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1300Papier i tektura191201

 0,3530Tworzywa sztuczne i guma191204

 9,6470Baterie i akumulatory ołowiowe1606010123395975220105057BPI-Poldham Sp. z 

o.o.

 0,2250Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 11,0000Odpadowa papa1703801420344635272314198ECO-TEC MACIEJ 

MĄCZYŃSKI

 27,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180101245271251019581Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej

 0,2900Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,3000Roztwory utrwalaczy090104

 0,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,3050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0175Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458964615213624230MACSENSE sp. z o.o.

 0,0027Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111I60.24.A0127403545222147901MOSTVA Sp. z o.o.

 0,0190Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 31,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5660Metale żelazne160117

 0,4300Tworzywa sztuczne160119

 0,3760Szkło160120

1316



 0,1420Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0050Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,1110Papier i tektura200101

 135,0700Opakowania z papieru i tektury150101011073542 000705270203276Bertelsmann Media Sp. 

z o.o. Oddział 

ARVATO SERVICES 

POLSKA

 16,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,1720Opakowania z drewna150103

 0,0956Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9600Inne baterie i akumulatory160605

 0,7500Żelazo i stal170405

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6102465207741247111Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107914715221011341Boston Clinic Sp. z 

o.o.

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 138,2700Opakowania z papieru i tektury1501010129914645262169866EMIG Sp. z o.o.

 22,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,9400Mieszaniny metali170407

 11,4600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6600Szkło200102

 50,9210Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038104590949590489394Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Kozik

 0,0164Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6706378279481133652GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Małgorzata Dulska

 0,0039Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1318



 0,0298Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420864025242510776Lekarz Dentysta 

Michał Jonasz

 0,1300Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206011308589895661263578ZAKŁAD 

CUKIERNICZY PAWEŁ 

SADOWSKI

 0,1000Inne niewymienione odpady020699

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096100308597740010370APTEKA"STARÓWKA

" S.C. 

KOWALKOWSKI 

JERZY I S-KA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411912495251277374Anna Kwiatkowska

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103455475341090544Gabinet Lekarski 

Choroby Dzieci i 

Młodzieży Elżbieta 

Jankowska-Kostrzewa

 0,0007Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0220Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318550326900NADLEŚNICTWO 

PRZASNYSZ

 0,1210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0684Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Żelazo i stal170405

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109015202864 00012Apteka św. Łukasza 

Sp z o.o.

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101130177580Zakład Produkcji 

Kotłów C.O. "KRA"

 8,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali150104

 16,6000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z0164053225342130033PIASTOWSKIE 

ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU 

GUMOWEGO 

"STOMIL" Sp. z o.o.

 0,5000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,5000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103450163765Poradnia 

Stomatologiczna 

Joanna Bołtryk

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0232Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400036205361763704Poradnia 

Stomatologiczna R. i 

A. Brudniccy

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161176009521656937CENTRUM 

STOMATOLOGII 

"STOMATOLOGIA DR 

PAŃCZYK"

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,5300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110122901938380002787LIS MEBLE

 0,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,4000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0130959731131750481Gabinet 

Stomatologiczny 

Petroniusz Tatarski

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091302619105661068256Punkt Apteczny Paweł 

Czyżewski

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0104453849520012735APTEKA mgr farm. 

Małgorzata Żakowska

1321



 0,8400Zmieszane odpady opakowaniowe1501060103304685340017953DAEWOO 

ELEKTRONICS 

MANUFACTURING 

POLAND SP. Z O.O.

 0,7060Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,9900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,9000Papier i tektura200101

 0,0130Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080131763121250919897EURO-TRANS 

SZLUBOWSKI, 

KŁOPOTOWSKI SP.J.

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,0900Inne niewymienione elementy160122

 0,0008Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1400969685831984384Indywidualna Praktyka 

Lekarska M. 

Nielecka-Rychlik
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 0,2720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6708560837981327499SPZOZ W 

WYŚMIERZYCACH

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036700582717961061437Medent Gabinet 

Stomatologiczny Jerzy 

Reymond

 0,1950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152950805213223146Przychodnia na 

Bielanach

 0,0010Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109DJ28.62.Z0104939925210418493WYTWÓRNIA 

APARATÓW 

NATRYSKOWYCH 

CHS ANNA GAŁACH

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0450Metale nieżelazne160118
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0100Aluminium170402

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1301856395661002369Małgorzata Łukasiak 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181410493275213449152Centrum Edukacji 

Nauczycieli Szkół 

Artystycznych

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1060Papier i tektura191201

 0,0060Odpady wielkogabarytowe200307

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050108292395271010579P.P.U.H. IZPOL 

Izabella Łuczkowska

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,2200Żelazo i stal170405
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 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B0063771541130695716Dom Pomocy 

Społecznej im. 

"Matysiaków"

 1,5740Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DI26.61.Z5511828277582016208"Grupa Silikaty" Sp. z 

o.o.

 201,2920Wybrakowane wyroby101382

 0,3960Inne oleje hydrauliczne130113

 0,6700Opakowania z drewna150103

 0,0590Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0880Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0106Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706285677971018176Gabinet Lekarski 

Robert Schonpflug

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020302160015381310242Praktyka 

Stomatologiczna 

Elżbieta Bokiniec
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 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005416415371651154Hydrofonia w Starych 

Łepkach, Urząd Gminy 

w Olszance

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1309532455671762018APTEKA mgr farm. 

Urszula Jasek, Jerzy 

Jasek

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502025507260537571013287Obwoźny Skup Złomu i 

Metali Kolorowych 

Grzegorz Michalski

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 11,5900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B0067315031250080093Toyota Marki 

Władysław Cygan, 

Beata 

Cygan-Przygońska

 2,5690Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,8560Zużyte opony160103

 0,7950Filtry olejowe160107

 0,0440Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,1800Płyny hamulcowe160113

 0,2200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 3,8440Metale żelazne160117

 1,0130Tworzywa sztuczne160119

 0,4300Szkło160120

 0,1720Inne niewymienione elementy160122

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0730Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 2,3060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0849Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428732065361901678ZŁOTA-JESIEŃ 

KIEŁCZEWSKI

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 145,3600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081400180001251336235AMK GROUP 

Rękawek, Kondraciuk 

Sp.j.

 0,3000Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 0,4700Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 1,5500Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 2,0570Inne niewymienione odpady080399

 1,3400Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,0060Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107
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 0,0850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 87,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z metali150104

 0,5430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4470Aluminium170402

 48,1400Papier i tektura191201

 293,0610Odpadowa tkanka zwierzęca0202025504036347621006244"CEZAR" Sp.j. W. 

Zglecz, U. 

Wojtkowska, T. Zglecz

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216142528490PRU-BAR Bartosz 

Pruss

 0,0330Opakowania z tworzyw sztucznych1501020107191505320006490Firma 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE LISTWA

1328



 0,0362Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106425295321035306Gabinet 

stomatologiczny 

Bożena 

Brzozowska-Białoskórs

ka

 56,9910Odpady tworzyw sztucznych070213K70.20.Z0013991685210082662CURTIS 

DEVELOPMENT SP. Z 

O.O.

 8,3000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,6880Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 12,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,4380Opakowania z drewna150103

 0,4100Opakowania z metali150104

 1,6500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 47,5200Metale żelazne160117

 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117855091130200264PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MARIA 

RUDZIŃSKA-CHAZAN

 32,7420Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105I60.21.A0153139545252256724TRAMWAJE 

WARSZAWSKIE SP. Z 

O.O.

 277,0400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,4190Inne niewymienione odpady080199

 0,5330Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,9830Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5810Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108

 5,1880Odpady spawalnicze120113

 2,2560Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 8,3010Inne niewymienione odpady120199

 0,0000Inne oleje hydrauliczne130113

 3,8420Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 8,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6780Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,8820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,9500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,9070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,9930Zużyte opony160103

 0,1340Filtry olejowe160107

 0,7920Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 14,4290Tworzywa sztuczne160119

 34,2070Szkło160120

 34,4460Inne niewymienione elementy160122

 0,5200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,1480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 32,1585Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,6630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,3090Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,6700Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0210Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 387,4400Inne niewymienione odpady160799

 317,2300Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,2990Gruz ceglany170102
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 4,0770Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 234,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 361,2500Drewno170201

 0,2800Szkło170202

 1,3800Tworzywa sztuczne170203

 573,4700Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 90,0640Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,9230Aluminium170402

 1 627,2160Żelazo i stal170405

 0,3180Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 7 970,0600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 24 019,9600Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

170508

 0,0050Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201041410860158371665608Ferma Drobiu - Tomasz 

Stępień

 4,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 48,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.62.Z1301435755660010444FABRYKA NARZĘDZI 

FANAR S.A.
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 14,1700Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 28,2500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0200Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 26,7060Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 10,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 3,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,5300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1264Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 38,8000Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104621428221017517GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DANUTA SZOSTAK

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020126234305211637381Przychodnia 

weterynaryjna VETS 

Waldemar Wośko
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 1,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162528705221871747Konrad Walerzak, 

NZOZ CENTRUM 

LECZENIA WAD 

ZGRYZU

 0,0910Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

0202016724121337962252346Zakład Masarski 

"Masarnia" Sławomir 

Grzęda

 3,6900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0890Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 4,2800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051422525565291778496Miltar S.C.

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152168145222654489Prywatny Dom Opieki 

NADZIEJA

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122627365211286533GABINET STOM. - 

EWA KUTYŁA

 0,0465Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031464233977611556374ESKULAP SP. Z O.O.
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 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 11,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904F45.21.A0105941675210445366Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Handlowo 

Usługowe Tadeusz 

Zgierski

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091403592965213369832Włodzimierz 

Hudemowicz i 

Wspólnicy S.J.

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0104942991180441314GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

RAJKIEWICZ 

ARKADIUSZ

 1 734,8500Odchody zwierzęce020106A01.24.Z1303429785691550897KOŹLAKIEWICZ 

ERNEST

 33,5200Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,0500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0970Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3300Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5504797327581089228AUTO-TEST II Janusz 

Stępkowski
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 0,0022Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0006Płyny hamulcowe160113

 0,1700Metale żelazne160117

 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205008396925FHP "MAG-MAR" 

ALICJA MATUSIK

 538,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051422579737582313567Przetwórstwo 

Rolno-Spożywcze i 

Runa Leśnego S.C. 

Jerzy Brzostek Jerzy 

Brzostek Artur 

Brzostek

 0,4270Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O90.02.Z6903437258131021314Firma 

Usługowo-Handlowa 

"EKO-TOP" Sp. z o.o.

 1,2220Miedź, brąz, mosiądz170401DJ28.75.B1309534695681530350"IRMARK" Sp. z o.o.

 0,1490Aluminium170402

 97,2200Żelazo i stal170405

 1,6530Mieszaniny metali170407
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 0,9600Inne niewymienione odpady0402992781194936443044896KLIMASYSTEM

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0475Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412696555422098768Medycyna Jarzębiny 

Monika 

Balicka-Misterska

 1,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.14.Z3505534526790028986CENTRUM 

ELEKTRONIKI 

STOSOWANEJ "CES" 

Sp. z o.o.

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503032697581029120ISPL Janusz-Lucjan 

Zyśkowski
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 2,7780Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011418037067972003337"ENERGREEN" s.c. 

Przemysław 

Popławski, Mariusz 

Gniado

 11,1200Żelazo i stal170405

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103014869690Anna Pura

 4,1300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041420537568512000941ALDAR Dariusz 

Zdworny

 0,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 6,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2550Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0106Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020112491425291010878RATAJCZYK 

WŁODZIMIERZ 

USŁUGI 

LEKARSKO-WETERY

NARYJNE
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105416621130096849"SOŁOWICZ i S-ka"Sp. 

z o.o.

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011309249305671739634PPHU BARLON 

BARTŁOMIEJ, 

ROBERT I PIOTR 

OSIŃSCY S.C.

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501010005094598240002847BANK SPÓŁDZIELCZY 

W ŁOCHOWIE

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 101,5000Odpady tworzyw sztucznych0702131419725735252460577Laminex Sp. z o.o.

 8,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,2000Opakowania z drewna150103
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 0,1050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,9500Opakowania z papieru i tektury150101G51.31.Z0155763235222700479ECO FRUITS S.C. 

JACEK SKONECZNY 

RADOSŁAW 

MATYSIAK

 3,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Odpady zawierające rtęć060404011337194SAMODZIELNY 

ZESPÓŁ 

PUBLICZNYCH 

ZAKŁADÓW 

LECZNICTWA 

OTWARTEGO 

WARSZAWA-WESOŁ

A

 1,2180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.13.Z0107932865251048372Okręgowy Urząd Miar

 0,1770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0020Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 20,1000Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z0051268468120004559NIDEX NIEDZIELSCY 

SP.J.

 0,0230Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111L75.11.Z0011033405260251109KANCELARIA SEJMU

 0,2190Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4900Zużyte opony160103

 0,7120Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,8000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,7930Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,4090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3590Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,2400Żelazo i stal170405

 2,3800Odpady wielkogabarytowe200307

 16,7000Odpadowa masa roślinna0201030117530828212458819Gospodarstwo 

Ogrodnicze 

Kociszewscy

 27,2000Inne niewymienione odpady020199
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 40,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Opakowania z drewna150103

 1,4150Opakowania z papieru i tektury1501015306061817540271195P.H.U.P. OPOLTRANS 

Janusz Wiszczuk

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DA15.84.Z0004558877970000062JEDNOŚĆ - 

CUKIERNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW

 16,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6800Żelazo i stal170405

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041408892497962773223Gabinet 

Stomatologiczny EM 

Podsiadło s.c. ul. 

Główna 19

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091302283435681003171Apteka M.R. 

Suskiewicz

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213272045210Cefarm Śląski Sp. z 

o.o.

 0,0380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0672Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,1240Papier i tektura191201

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021429439581132836167DORAVET S.C. 

DOROTA DOŁĘGA 

KOZIEROWSKA, 

MONIKA OWCZAREK
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 0,2800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160621877271001475KLINIKA Alfa Mikołaj 

Krajewski

 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050300125865371071273FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA  SERWIS-GUM

 0,3620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 74,9100Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810161195405290003178Ferma Drobiu Halina 

Bieńkowska

 0,0040Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,2790Opakowania z tworzyw sztucznych1501020162703885272304403NAMI Sp. z.o.o.

 0,0000Zużyte opony1601030104096325260019312Ford Polska Sp. z o.o.

 0,0670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032716788296491084416Specjalistyczna 

Praktyka Dentystyczna 

BODENT K.Bogacz
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 2 100,0000Odchody zwierzęce0201061421733485342437004Instytut 

Technologiczno-Przyro

dniczy

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0000Inne niewymienione odpady190999

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031466039697991959232Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna lek. 

dent. Katarzyna 

Grzmil-Karpeta

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117792075311014573Gab. Kosmetyczny 

"IWONA"

 1,5780Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z1411065978121324622Złomowanie 

Ekologiczne 

Samochodów 

Mieczysław Ząbek

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,0500Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107
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 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,9500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 451,2300Metale żelazne160117

 6,6120Metale nieżelazne160118

 34,0000Tworzywa sztuczne160119

 18,4000Szkło160120

 8,0000Inne niewymienione elementy160122

 8,3350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0520Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103191776028Adrianna Rydzińska 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,1121Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0172313965222597917DENTAL MEDICAL 

VARSOVIA SP. Z O.O.

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091300097015661001789APTEKA PRYWATNA 

MGR 

FARM.MAŁGORZATA 

BRZEZIŃSKA

 0,0310Papier i tektura191201
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420351847010204044ARENA ZDROWIA SP. 

Z O.O.

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201041402786467742421806"AGRO-ZESPÓŁ"-Bog

usław Strześniewski 

Marianna 

Strześniewska Sp.j.

 1,2000Odpady z produkcji pasz roślinnych020381

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5200Żelazo i stal170405

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719473987962127405Paszkowska Elżbieta 

NZOZ "MEDEA"

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104N85.13.Z6706358709481240052Gabinet 

stomatologiczny  

Małgorzata Kiciak
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 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020128577771230096642Prywatny Gabinet 

stomatologiczny 

Dariusz Skorek

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0115604145221048887Blacharstwo-Mechanik

a Pojazdowa mgr inż. 

Krzysztof Hinderer

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,5000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0990Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031418821088371773433Ferma Drobiu - Marek 

Stępień

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Żelazo i stal170405

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701426238121287140Indywidualna Praktyka 

Lekarska K.T. Sałek

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550324917GABINET 

KOSMETYCZNY 

Zdzisława Głażewska

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801093407744518790089115Apteka Grzybowska 

Krystyna Winiarska

 0,5000Zmieszane odpady opakowaniowe1501061421381395272616143ESQUELLO 

INVESTMENTS Sp. z 

o.o. Sp.k.

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030170727045311015710GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRZEGORZ 

WIERZBICKI

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.21.A1300045955660005012Zakład Komunikacji 

Miejskiej w 

Ciechanowie Sp. z o.o.

 0,5660Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,2000Zużyte opony160103
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 0,0610Filtry olejowe160107

 0,0200Inne niewymienione elementy160122

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 18,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,5200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081429850985661590662AMS TOMASZ 

SITEK-BIEŃKOWSKI

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,1100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0800Metale żelazne160117

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0600Aluminium170402

 1,4700Żelazo i stal170405

 15,7710Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.85.Z0108199405221005607Canon Polska Sp. z 

o.o.

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,2970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,4800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,3500Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1,2020Papier i tektura200101

 1,9100Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106732111250330673Aleksandra Stelmach

 12,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DK29.60.Z0152987171181660254Pioneer Arms Corp. 

Sp. z o.o.

 9,5030Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0075Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0805Żelazo i stal170405

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110010386428"Fogiel Auto Service" 

Wojciech Fogiel

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0800Tworzywa sztuczne160119
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021409211838261939950GABINET 

WETERYNARYJNY 

VET-SERWIS Rafał 

Łubian

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503536237621330387IPL Beata Chełstowska 

Lek. stom.

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012351109Przychodnia FAL-MED 

NZOZ Urszula 

Żylonis-Kurkowska

 95,1300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010082789245320101952Z.U.P.H. "TEJAS" 

TADEUSZ SIELSKI

 2,7000Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

1706010308170908251745842Firma 

Remontowo-Budowlana 

"AZKEL" Krystian 

Kamiński

 876,9700Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501025504234827610004827SKLEP 

WIELOBRANŻOWY 

ZDZISŁAW GOŚ

 0,0470Opakowania z papieru i tektury150101013034902ROBERT 

PORZEZIŃSKI 

AUTO-BARTOSZ 

MECHANIKA 

POJAZDOWA

 0,0570Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 0,2810Żelazo i stal170405

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208550656967P.H.U. s.c. 

"NIEDZIELSKI"

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,8500Zużyte opony160103

 10,5200Zmieszane odpady opakowaniowe1501060105475585210121451PRZEDSIĘBIORSTWO 

WDROŻENIOWE 

PEKAR SP. Z O.O.

 14,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6200Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801170109029535341012604St-Majewski Spółka 

Akcyjna Spółka 

Komandytowa

 3,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Wodne ciecze myjące120301

 25,2130Opakowania z papieru i tektury150101

 4,9690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 16,6540Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 69,2140Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 14,9990Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1546Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152561621132393847Centrum 

Stomatologiczne 

"Famili-Dent"

 2,8700Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

0202011401258137981425664Firma HELENKA E. 

Medyk, J. 

Piwowarczyk, R. 

Piwowarczyk

 6,4500Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082731165389541187322CMC CENTROZŁOM 

Sp. z o.o.

 51 962,1000Metale żelazne191202

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730190607962647659NZOZ "OMEGA" s.c.
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 0,7670Metale żelazne160117G50.20.A0103854985251319150AUTO-SERVICE 

NAPRAWY 

NADWOZIOWE, 

CZĘŚCI mgr inż. Piotr 

Majda

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,9600Tworzywa sztuczne160119

 0,8680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132459291132066700Praktyka Lekarzy 

Rodzinnych "ORLIK" 

NZOZ s.c.

 0,3000Odpady tworzyw sztucznych070213DM34.30.A0021545985240301488WITAL LUDWIK 

WITCZAK

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6500Papier i tektura200101

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DJ28.75.B0110318515270000544PPHU 

METAL-SERWIS 

Andrzej Połeć

 0,0021Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114239305251026896Gabinet Kosmetyczny 

Ewa Kucharska

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5504690477611027552SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

K. I G. KAMECCY 

S.C.

 252,4560Opakowania z papieru i tektury1501010128515105212711056LYRECO POLSKA 

S.A.

 38,0930Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 75,0100Opakowania z drewna150103

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0760Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0720Inne baterie i akumulatory160605

 1,2700Żelazo i stal170405

 0,1180Opakowania z papieru i tektury1501016709567457971374327F.H.P.U GŁUCHÓW 

Adam Burcewicz, 

Krzysztof Galas s.j. 

ul.Warszawska

 0,0750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7150Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 23,7360Żelazo i stal170405

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459317505213625703MediPark Centrum 

Diagnostyki i Terapii 

Dzieci

 96,3600Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.30.Z0105606595260213787TECHNOKABEL S.A.
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 0,5300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304

 0,4200Inne niewymienione odpady080499

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 72,8850Miedź, brąz, mosiądz170401

 113,8280Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 15,1800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,4000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180000805075250008809Zakład Opieki 

Zdrowotnej Instytut 

Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej

 0,0380Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1840Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0270Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0080Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0020Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509
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 0,1560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0116807405341272630MECHANIKA 

POJAZDOWA Janusz 

Bajerski, Marek 

Bajerski

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080102561921250066779AUTO Ryszard Kielak

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,0800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3590Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318M80.30.C0000019565250012946Uniwersytet Kardynała 

Wyszyńskiego w 

Warszawie

 0,0230Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,8300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.20.Z0113263395321604810Szkoła Podstawowa nr 

1 Olafa Palmego

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 3,2000Żelazo i stal1704050114326855241053696"AL-TER" ZBIGNIEW 

ANTOSIK

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

niż wymienione w 17 05 03

170504

 8,7500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107006936553ZAKŁAD USŁUG 

WIELOBRANŻOWYCH 

REMARK MAREK 

KOŁODZIEJCZYK

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602167715561705361385283EKSPO-CCTV 

SERVICE Krzysztof 

Wicenciak

 0,0156Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103711023709Przyzakładowa 

Przychodnia Lekarska 

"SOKOŁÓW"

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131407783377742970743TRANS-KOP Sławomir 

Sulkowski,Sylwester 

Sulkowski

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 40,0000Drewno170201

 10,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060102440135250011183CHŁODNIA 

"MORS-WOLA" Sp. z 

o.o.

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0005Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

1681010118210915261632279Gabinet 

stomatologiczny 

Bogusława Dołęga 

Kozierowska
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6103210777741855023KRUCZYŃSKA 

GRAŻYNA 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025511918907231430052Przychodnia 

weterynaryjna dr 

Grzegorz Równy

 2,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904610242290PW KONKRET

 1,4000Opakowania wielomateriałowe150105DF23.20.A6102048687740031260"PETROIL" SP. Z O.O.

 1,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0004Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215
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 0,0280Papier i tektura200101

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105O90.02.Z5512239347581382431Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "MB" 

Wojciech Borkowski

 0,0050Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0150Żelazo i stal170405

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7100155788240002095"ESKULAP" A.Bronisz 

K.Grabek

 0,4970Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005161467960009707Urząd Miejski w 

Radomiu

 0,4930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0004Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203010504709Gabinet 

Stomatologiczny

 3,3000Zużyte opony160103G50.20.A1405814165291720462Przedsiębiorstwo 

MILCAR s.c.

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146314917 000207282556030Przychodnia 

Stomatologiczna 

Marcin Jędrzejczyk

 15,5000Opakowania z papieru i tektury150101DN37.20.Z0110878341250436360ARCUS WIESŁAW 

JAMIOŁKOWSKI
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 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 64,8800Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119697585261563710Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Glegolska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211I64.20.A0122548205261658238SFERIA S.A.

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,3120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,8550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Papier i tektura200101

 3,8440Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136110007257742396528ORLEN Ochrona Sp. z 

o.o.

 1,5700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1250Żelazo i stal170405

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B0174433711230160392BABIK TRANSPORT

 1,9000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 1,5300Metale żelazne160117

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031465166381231275358FUNDACJA ZDROWIA, 

SPORTU I ROZWOJU 

INCEPCJA

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2188Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413594181181476467Gabinet 

Stomatologiczny PLUS 

Piotr Roszkiewicz

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 67,0000Odpady betonowe i szlam betonowy101314DI26.61.Z6730046437962622903"Techmatik S.A."

 41,5000Wybrakowane wyroby101382

 0,5500Inne niewymienione odpady101399

 264,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 55,1200Opakowania z drewna150103

 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0096Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Inne niewymienione odpady170182

 0,1140Miedź, brąz, mosiądz170401

 520,4350Żelazo i stal170405

 0,8300Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103450028553Projekty - Wycena

 3,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080104156441250022090STALKO Przybysz i 

Wspólnicy Sp.j.

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Opakowania z drewna150103

 0,0350Opakowania z metali150104

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1000Zużyte opony160103

 0,8540Filtry olejowe160107
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 0,0100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4000Metale żelazne160117

 0,0700Metale nieżelazne160118

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131427378161070017638Paramedica Polska 

Sp. z o.o. Sp. k.

 0,0690Inne baterie i akumulatory160605

 0,8730Metale żelazne160117143343440Libertom Mateusz 

Makowski

 18,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1930Żelazo i stal170405

 690,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809O90.02.Z1418619805213528029ECO MEDIA SP. Z 

O.O.

 2,7010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B0153371105252261406"LEXUS 

WARSZAWA-WOLA" 

Sp. z o.o.

 0,0560Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,3740Zużyte opony160103
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 0,7480Metale żelazne160117

 0,3800Szkło160120

 0,0300Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,4500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106718215341567325Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

im. Marii Dabrowskiej 

w Komorowie

 1,3200Żelazo i stal170405DK29.14.Z1301515635660011188Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

"FASTE" T. Falęcki, S. 

Salamon Sp.j.

 11,6980Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z7105015868231389781PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEROBU ZŁOMU 

METALI "SEGROMET" 

Sp. z o.o.

 47,0120Zużyte opony160103

 0,5630Filtry olejowe160107

 0,2000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,4250Płyny hamulcowe160113

 4,2460Zbiorniki na gaz skroplony160116

 2 203,1740Metale żelazne160117

 38,3360Metale nieżelazne160118

 42,6750Tworzywa sztuczne160119

 14,7060Szkło160120

 1,4140Inne niewymienione elementy160122

 2,8900Inne niewymienione odpady160199

 21,2350Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 27 876,7590Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 080,9060Drewno170201

 151,7850Miedź, brąz, mosiądz170401

 210,5220Aluminium170402

 33,6300Ołów170403

 0,3780Cynk170404

 2 710,1870Żelazo i stal170405

 324,3680Mieszaniny metali170407

 155,4730Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 102,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 74,8370Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 1,3150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100081041605210085778KORMAL Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo 

Projektowania Handlu i 

Usług

 0,3050Żużle odlewnicze1009030111586529510061867"SCATMAN" Paweł 

Regulski

 857,6960Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 05

100906

 729,0440Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,0210Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0220Odpady spawalnicze120113

 1,3400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,1300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,7050Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5800Zużyte opony160103

 0,0600Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 29,5110Żelazo i stal170405

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080161230551521030157PHU Jan Zientara 

Spółka Cywilna

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0975Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0119970805221316371AN-MED Pryw. Spec. 

Praktyka Lekarska dr 

n. ANDRZEJ MICUŁA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010155484335242480176ROTO TECH SP Z O O

 4,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4600Opakowania z drewna150103

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102017467741025497DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

ZAKRZEWIE

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428155807743187815Specjalistyczne 

Centrum Medyczne 

PRESTIGE-MED

 9,1500Opakowania z papieru i tektury1501010106882825211000488INTERTEC POLSKA 

Sp. z o.o.

 2,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706349129481686434PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021466640667621871516GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANNA 

CHEDOSZKO-PAPIS

 0,0742Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116842285361053121Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Stomatologia 

Rafałowicz w 

Warszawie

 18,3200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080126106575210444496DRUKARNIA PIOTRA 

WŁODARSKIEGO

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9950Metale nieżelazne191203

 0,0405Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420159748721370607PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA

 4,2200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B1408436265213419369MB MOTORS Sp. z 

o.o.

 1,6450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 1,3600Zużyte opony160103

 1,3600Filtry olejowe160107

 3,0150Metale żelazne160117

 0,4600Tworzywa sztuczne160119

 1,2850Szkło160120

 0,7900Inne niewymienione odpady160199

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020067456231130001027TOWARZYSTWO 

HANDLOWE 

MATMARCO SP. 

ZO.O.

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4900Opakowania z papieru i tektury150101011363429DARPOL Dariusz Jerzy 

Żelazko

 0,0720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8300Metale żelazne160117

 0,0700Metale nieżelazne160118

 0,2700Tworzywa sztuczne160119

 0,0385Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116694555321052262Gabinet 

Stomatologicznay 

Urszula Lubiarz
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026707335487981001869Lecznica dla Zwierząt 

lek. wet. Piotr Barański

 9,3600Odpady tworzyw sztucznych070213DL33.10.A0126837975241916128P.Z. HTL S.A.

 0,5220Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2560Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5650Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,2450Żelazo i stal170405

 0,0118Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101140491618 000229482431038M-DENT Ewa Maciąg i 

Marta Maciąg
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 0,1622Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0450Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.A0133052581132145664Francusko-Polskie 

Centrum Alergologii 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Sp. 

z o.o.

 0,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A5503462807581034687AUTO USŁUGI 

Ireneusz Cichoń

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0700Metale żelazne160117

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011411501447582140575Indywidualna Praktyka 

Lekarska Paweł 

Kamiński

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140161636695252151907Instytut Monitorowania 

Mediów Sp. z o.o.
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123545625261322225Gabinet 

Stomatologiczny 

Radosław Wysocki

 1,4300Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.24.Z0109582731250037921PRZYGOTOWALNIA 

FLEKSOGRAFICZNA 

WISTAR ROWICKI 

ANDRZEJ

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0090Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0250Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 2,9200Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030045848197581036427Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"SŁUCH" Poradnia 

Otolaryngologiczo-Audi

ologiczna

 0,0840Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091406853635311611754ABC FARMACJA Sp z 

o.o.

 0,1300Papier i tektura191201

 0,0360Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181402478355342304421OMV Polska Sp. z o.o.
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 0,3200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,7000Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030148530515291490186"Dental Stomatologia 

Rodzinna"

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,2000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB18.23.Z0069316791250000964"ITALIAN FASHION by 

GUAZZONE" Sp.z o.o.

 11,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0121Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.13.A6709953508121145670MASARNIA Sławomir 

Sygocki

 12,9500Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 0,1820Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0058Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 2,7600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110016376879ZAKŁADY 

MECHANICZNO-REM

ONTOWE I 

ANTYKOROZJI 

"JUREX" SP Z O.O.

 0,8000Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw 

płynnych

100104N85.12.Z6342987807881845496B. Braun Avitum 

Poland Sp. z.o.o.

 12,7917Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 29,1000Odpadowa masa roślinna020103DA15.33.A0163195808381671013Dawtona Frozen Sp. z 

o.o.

 8,5000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301

 8,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 4,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0044Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0104059535291034287PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI Urszula 

Radziszewska

 1,0580Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1463244365252537848HR GLL GRIFFIN 

HOUSE SP Z O O

 0,3480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,9710Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5460Papier i tektura191201

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080109312515291010559P.P.H.U. WOCAR 

WOJCIECH 

SŁOJEWSKI
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 0,0500Filtry olejowe160107

 0,4400Żelazo i stal170405

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208140193559"MAK" - ADAM 

MAKOWSKI

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,2260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100163191375262451611EDA-SERWIS Sp. z 

o.o. ul.Migdałowa

 0,3500Tworzywa sztuczne170203

 10,4300Żelazo i stal170405

 73,3700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0696Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037503276778371085621Gabinet 

Stomatologiczny 

Bernarda 

Gorecka-Gonta

 0,0195Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031454895147010290173Paramed 

Enkh-Amgalan 

Danikhurelbaatar

 5,5000Skratki190801O90.03.Z7105098208212002048Oczyszczalnia 

ścieków Żelków

 0,5000Zawartość piaskowników190802

 16,7000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202F45.11.Z7100474438220007741P.W. "JAN-POL"

 4,5000Zużyte opony160103

 0,8910Filtry olejowe160107

 2,5500Metale żelazne160117

 6 270,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 255,0000Żelazo i stal170405

 253 650,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180162966435242348867TRECOM SP Z O O 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO 

AKCYJNA

 2,5850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,2450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1440Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208551295520Zakład Mechaniki i 

Wulkanizacji Tomasz 

Zegarowski

 0,0700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0590Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,3000Zużyte opony160103

 0,0760Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0130Metale żelazne160117

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5400Żelazo i stal170405

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z6101751157741152623SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

OTOLARYNGOLOGICZ

NY Danuta Więcek

1378



 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156667768381741127VITA-MED ORYSZEW 

Sp. z o.o.

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136705139609481106997Robert Janik Gabinet 

Weterynaryjny

 0,0332Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2500Opakowania z papieru i tektury1501010100490041250005275CUKIERNIA I SKLEP 

CUKIERNICZO-SPOŻY

WCZY S. PEĆ, M. 

SKROK, E. PEĆ

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0035Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0420Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107N85.11.Z6702045319482040243SAMODZIELNY 

WOJEWÓDZKI 

PUBLICZNY ZESPÓŁ 

ZAKŁADÓW 

PSYCHIATRYCZNEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ  

IM. DR BARBARY 

BORZYM
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 0,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0004Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4950Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,2710Żelazo i stal170405

 18,6150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0059Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0005Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 15,7100Skratki190801

 1,9700Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701229159481109139GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0920Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090157746325242506645Tomczuk Spółka 

Jawna
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405328438211175798Grażyna Walęcik - 

Gabinet internistyczny

 0,9920Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021409831841181898205CENTRUM EDUKACJI 

MEDYCZNEJ CEMED 

SP. Z O.O.

 0,4650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 30,2000Opakowania z papieru i tektury150101000455657SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW "ŚWIT"

 4,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1420Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810156101261181711968Gab. Weterynaryjny 

Dąbrowa Małgorzata 

Frymus

 0,0050Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180004678388220002620Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych w Dobrem

 0,1500Papier i tektura200101

 0,0300Szkło200102

 0,0800Tworzywa sztuczne200139

 0,0100Metale200140

 0,2200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414881565262778594Prywatna Stomatologia 

Katarzyna 

Petera-Grywińska

 1,2000Opakowania z papieru i tektury1501010101645385220059742BERLING S.A.

 1,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7000Papier i tektura200101

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037900906307621357328Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Internistyczno-Gastrolo

giczna

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501011309706705691760459Działy Specjalne 

Gospodarstwo Rolne 

Karol Ludwinski

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0019Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5504727247621046462INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Jarosław 

Żółkowski

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213010564344WYDAWNICTWO 

ISKRY SP. Z O.O.

 0,4300Papier i tektura191201

 0,4600Urządzenia zawierające freony2001230005928978381751516URZĄD MIASTA 

ŻYRARDOWA

 0,3900Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 2,1470Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 10,3000Odpady tworzyw sztucznych0702137500109928370000634BORYSZEW S.A.

 6,4160Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070710

 49,5000Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 2 863,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 14,5080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,3220Opakowania z drewna150103

 1,0000Zużyte opony160103

 0,1370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,1200Aluminium170402

 96,1550Żelazo i stal170405

 588,0000  283.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 29,8000Osady z dekarbonizacji wody190903
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 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101K74.20.A0101595205260307459YIT POLAND Sp. z 

o.o. (wcześniej MCE 

ANLAGENBAU 

POLONIA SP. Z O.O.)

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,0293Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Żelazo i stal170405

 0,0083Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040116888125221389306PP Dent Piotr Pióro

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501016729797857971134675Centrum Ogrodniczo 

Rolne "EGZO BIS" 

Elżbieta Zientek

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202750253080Przychodnia dla 

małych zwierzat

 0,4600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110DE21.21.Z1408088021080002503HSM Polska Sp. z o.o.

 2,3620Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,8640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,3400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0450Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406031466433549512368179Reichle & De-Massari 

Produkcja

 2,1750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4220Opakowania z drewna150103

 1,8900Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021180099933Gabinet Weterynaryjny 

lek.wt. Dorota 

Sumińska

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1742Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0172528375361680579Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Serocku

 0,0638Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021419178589482356532GABINET 

WETERYNARYJNY 

PUPIL Dorota 

Pacek-Jaśkiewicz
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 4,2880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081401471578222160323MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO M. 

Gańko, W.Gańko 

Spółka Cywilna

 23,5850Zużyte opony160103

 20,0030Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,5940Filtry olejowe160107

 0,3380Płyny hamulcowe160113

 1,1630Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 565,3850Metale żelazne160117

 59,3820Metale nieżelazne160118

 60,3630Tworzywa sztuczne160119

 28,9300Szkło160120

 6,0120Inne niewymienione elementy160122

 7,6010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7180Odpady tworzyw sztucznych0702130108490415250000541POLMO ŁOMIANKI 

S.A.

 0,9700Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1550Filtry olejowe160107

 0,1280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 63,5710Żelazo i stal170405

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021413851431130421189PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

PRAŻMÓW

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502027100333308240002184Jar-Met Spółka Jawna 

Dariusz Sińczuk i 

Tomasz Sternicki

 55,6500Żelazo i stal170405
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z6708023677971071495PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

lek. wet. Tomasz 

Szewerniak

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6102927957741482912Marek Pazdrak 

Gabinet 

Ginekologiczny

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501015504743507611194652ELEKTRO BŁYSK

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0182Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172483048371610926Grupowa Praktyka 

Pielęgiarsko-Położnicz

a ZDROWIE

 0,0037Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 355,2669Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A130086481 000375560001787Zakład Mięsny 

LENARCIK Sławomir 

Lenarcik

 243,9819Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0592Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Tworzywa sztuczne200139
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 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090157864285272440750APTEKA POLONEZ 

Sp. z o.o.

 1,0550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080103361461180042784TOI TOI POLSKA SP. 

Z O.O.

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,9000Tworzywa sztuczne170203

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420865204960240165NZOZ "DENTICO"

 0,6800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203146851650LEADMET 

RECYKLING Sp.z 

o.o.Sp.k.

 8,9770Metale żelazne160117

 3 770,2680Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 29,4200Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 96,4480Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,1090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113257591230056039NZOZ Laboratorium 

Analityczne LAB-ROS

 0,0070Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109130012956APTEKA mgr farm. 

Anna Kucharska
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 0,2700Papier i tektura191201

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090120801655320003327Apteka Prywatna mgr 

farmacji Janina 

Gierłowska

 0,5500Inne oleje hydrauliczne1301130113476955320022885"Jardźwig" Uslugi 

Transport Handel 

Leszek Jaroń

 1,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2070Opakowania z metali150104

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,1300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,7800Metale żelazne160117

 0,0750Tworzywa sztuczne160119

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2 000,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 120,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 65,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,7000Żelazo i stal170405

 3,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,1000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

0203016707737207981003259BAR "U JANA" 

TERESA 

KUCHARCZYK

 0,0120Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 2,0000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania ze szkła150107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4350Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680004735572PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE OKRUSZEK 

TOMASZ JAROSIŃSKI

 0,0134Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0045Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205550029130IKAR SERVICE 

KRZYSZTOF JATCZAK

 0,0800Filtry olejowe160107
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 0,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 515,8250Odpadowa tkanka zwierzęca0202025511957937621843394PPHU BARTEK 

Ubojnia Zwierząt Sp.J. 

W.Bartosiak, 

R.Nasiadko

 635,2930Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030112149205211097513Gabinet Weterynaryjny

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041458525299481916644Barbara Janicka 

Esteticdens Prywatna 

Przychodnia 

Stomatologiczna

 0,0052Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156302355213275640DENTAL+MEDICA

 3,6650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.82.Z1403437405222793535KOMATSU POLAND 

SP. Z O.O.

 0,6110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0840Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109365091180473509Gabinet 

Ginekologiczno 

Położniczy Wojciech 

Strzyżewski

 64,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z5503270287570001342DREWMAK A. i K. 

WIEWIÓRKOWSCY 

SP. J.

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0082Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,3000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania z metali150104

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121094201230069527Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystyna Kowalczyk

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123148939511430410GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0685Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030143483765341031493Gabinet Lekarski 

Ginekologiczny G. 

Mazur

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035211728014Alina Jarmuszyńska

 3,6170Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z0013722295252094598SZPITAL KLINICZNY 

im. Ks. Anny 

Mazowieckiej
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 65,8340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,8640Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,7070Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,4940Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0800Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 6,9000Opakowania z papieru i tektury1501010120241321130029764SUMI ZAKŁAD 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH K REK 

A KRZANOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0419Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503825247621023679NZOZ - LEK MED. 

BOŻENA 

MROZOWSKA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6130Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DH25.22.Z0069385461230005444SIMIO SP. Z O.O.

 2,8200Opakowania z papieru i tektury150101

 13,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 23,8300Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025513408067393098872GABINET 

WETERYNARYJNY 

lek. wet. Radosław 

Andrzejczyk

 1 201,9870Papier i tektura191201DN37.10.Z0152920579521909829First Recycling Sp.z 

o.o.

 300,5000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037503455118381018862GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Joanna 

Konecka-Flakiewicz

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406869545671633261INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MICHAL 

JASZCZUR
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 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0282Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032210651497162485971Stomatologia Malident 

Edyta Malinkiewicz

 0,0081Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031409996011181898978FLORDENT Sp. z o.o.

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123144625261333482Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystyna Żebrowska

 0,0241Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0302310355371041622Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"IMED"

 10,1980Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A6706004747971036406PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLO

WE "AUTOMAX" 

Tomasz Skorupski

 1,9300Filtry olejowe160107

 17,5700Metale żelazne160117
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 941,4400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ28.11.B7104131848211188329ALTRAD - 

MOSTOSTAL SP. Z 

O.O.

 58,3260Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,1700Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3750  0.00Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,1060Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0800Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 6,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226114264537761563743PIERRO MODE

 0,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424666425222954961Metamorfosis Praktyka 

Lekarska Artur Broma 

Sp. J

 0,0235Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091420540238381824178Apteka PRZY 

OGRODOWEJ
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 0,6270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411509481070008817NZOZ MAZOWIECKIE 

CENTRUM PET-CT

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025503844117571120913GABINET 

WETERYNARYJNY 

DANWET lek. wet. 

Daniel Sikora

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802023203948825361716053Przychodnia 

Weterynaryjna 

AMICULUS

 0,0010Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016709709007961209762Prywatna Klinika 

Stomatologiczna 

KORONA-DENT

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117591405211653210Gabinet 

Stomatologiczny 

"LIDENT"

 0,1800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040125943611130042291EXPORT-IMPORT 

MAREK 

GAWRYSZEWSKI

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0032Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130744805341290929PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

MIROSŁAWA 

JABŁOŃSKA-SOŁDAT

Y

 0,0014Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,5500Opakowania z papieru i tektury1501011415890649522057222W. GROMEK i 

SYNOWIE S.C.

 0,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Aluminium170402

 327,5700Żelazo i stal170405

 0,5300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,3000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 16,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7100169458240002221Apteka "LEK MED" 

Sp. J. T. Piskorska R. 

Mikułowska
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 420,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.21.A6709965269481965424Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Usługowe 

"CEGŁOWSKI" Sp. z 

o.o.

 3,3400Szkło170202

 10,0000Żelazo i stal170405

 2,5600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 9,0000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0004409408230001289OKRĘGOWA 

SPÓŁDZ. MLECZ. W 

KOSOWIE LACKIM

 240,4000  63.80Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 155,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 7,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Opakowania z drewna150103

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0400Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1000Metale żelazne160117
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 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,1000Żelazo i stal170405

 4,5000Skratki190801

 9,1000Zawartość piaskowników190802

 137,4800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604610331064Termoizolacja i 

Antykorozja TERBUD 

Bogdan Jonkwisz

 27 647,1100Metale żelazne191202DN37.10.Z0126232005220210825"ZŁOMPOL" Sp. Jawna 

R. Cimoszyńskia, J. 

Majewski

 438,6540Metale nieżelazne191203

 1 862,2480Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 751,3340Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,2350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0161774821230881329SIGMA 

AUTO-SERVICE S.C. 

D.J. Ciechomscy

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,4000Metale żelazne160117

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030110681331130006326CENTRUM 

HANDLOWE 

SZEMBEKA SP. Z 

O.O.

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 587,1100Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122953391250179058Gabinet 

Stomatologiczny 

Mariusz Łukasiewicz

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101955335321033253ANALIZY LEKARSKIE 

Cieloch Małgorzata

 2,5200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301047125754888221550200DECOPLAST Hubert 

Piętka

 9,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,3900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,3750Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,9400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Papier i tektura2001010132746645341612907Usługi księgowe Ewa 

Miszczak

 310,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380010197940BIENTOM Sp. z o.o.

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z0002893255211455266Dom Lekarza Seniora 

im. dr Kazimierza 

Fritza
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 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087503367888371001400Z.U. DORSAJ ANTONI 

SZYDLIK

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,6500Żelazo i stal170405

 4,8600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011465739901251620344DANIA SP.ZO.O.

 0,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8270Aluminium170402

 50,9000Żelazo i stal170405

 0,0300Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304G50.20.A0175036478371420611LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE M. 

KŁOS

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z0009858239511874710Samodzielny Zespół 

Publicznych Zakładów 

Lecznictwa Otwartego 

Warszawa-Mokotów

 0,0900Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,3980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0470Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318010829096VOLTA Sp.z o.o.

 0,0190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0480Inne baterie i akumulatory160605

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046709298899481497868INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Bożena Walewska

 15,2650Opakowania z papieru i tektury150101010771280UPS Polska Sp. z o.o.

 35,7990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 23,4550Opakowania z drewna150103

 0,1360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7890Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,2800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0920Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 0,0640Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 0,4500Tworzywa sztuczne170203

 0,0200Żelazo i stal170405

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016100975407761133037PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY lek. 

stom. Ewa Kalinowska

 0,0175Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 4,0000Inne kwasy060106DI26.11.Z0107050811250029548PCB Spółka Cywilna 

K. Magierski, J. 

Macura

 3,1000Inne wodorotlenki060205

 3,5300Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0075Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,3000Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604

 0,1080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,3090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 0,2830Cyna170406

 1,5000Odpady niebezpieczne zestalone190306

 1,6200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1200Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

1101131413322531132709836ODYSSEY Sp. z o.o.

 10,1330Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Zużyte opony160103

 0,8970Filtry olejowe160107

 2,6030Metale żelazne160117

 0,2940Tworzywa sztuczne160119

 0,0160Szkło160120

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,0100Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 1,2250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0100Papier i tektura191201

 0,2310Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205142997300GILDII-TECH Ewelina 

Białobrzewska

 0,0180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4310Zużyte opony160103

 0,0280Filtry olejowe160107

 0,1750Metale żelazne160117

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110001779165262131556Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 37,1000Drewno170201

 3,3000Tworzywa sztuczne170203
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 2,0000Mieszaniny metali170407

 8 256,0000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780430333674Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Eksport-Import Kraciuk 

Ryszard

 48,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0025Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011429096605222715682PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

IWONA 

WEROCY-YEHYA

 0,0305Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0114745489521028974Z.U.P-H. "MERCPOL" 

Macheta Andrzej

 2 300,0000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0101030281130042842PAJCHEL SPÓŁKA 

JAWNA

 0,5800Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801150120124595260008745MURATOR S.A.

 0,3400Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,4900Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,1000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102
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 0,2000Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 33,4660Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 0,0350Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,2500Żelazo i stal170405

 516,9390Papier i tektura191201

 6,2270Metale nieżelazne191203

 0,5020Tworzywa sztuczne i guma191204
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 20,8000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.33.A0122461051230085265PPHU FRUIT JAN 

KALBARCZYK

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0116090371250426522Gabinet 

Stomatologiczny Irena 

Paciorek-Ledzińska

 1,1500Opakowania z papieru i tektury1501010161496521181482189VOLMARY Sp. z o.o.

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3400Opakowania z drewna150103

 0,6030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.20.A1302138505661003995USŁUGI MECHANIKI 

POJAZDOWEJ Stacja 

Demontażu 

Samochodów 

Stanisław Podlecki

 0,6100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 4,1700Zużyte opony160103

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,0390Płyny hamulcowe160113

 0,7960Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 142,7400Metale żelazne160117

 3,9250Metale nieżelazne160118

 5,3300Tworzywa sztuczne160119

 3,0900Szkło160120

 9,2400Inne niewymienione elementy160122

 2,4160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0180Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 3,2960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0123013828240003835FUH HOLDMAR S. 

SZYMAŃSKI

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10,0900Zużyte opony160103

 0,7700Filtry olejowe160107

 1,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 927,4540Metale żelazne160117

 86,7000Tworzywa sztuczne160119

 6,1000Szkło160120

 15,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216141152083 00028P.H.U. Włodzimierz 

Ciesielski

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412213648121219115NZOZ DAN-MED

 0,0032Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301102761125939542249002ARCELORMITTAL 

DISTRIBUTION 

POLAND Sp. z o.o.

 62,4400Opakowania z metali150104

 0,1160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0710Zużyte opony160103

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 544,4300Żelazo i stal170405

 0,1350Wodorotlenek amonowy0602036905134468171665383Zielona Budka (Mielec) 

Sp. z.o.o. Zakład w 

Kotorydzu

 0,2800Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 6,4270Opakowania z papieru i tektury150101
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 2,6180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1058Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,9460Drewno170201

 0,0100Skratki190801

 0,0250Zawartość piaskowników190802

 0,0500  0.05Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 19 11 

05

191106

 21,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,7700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205015463027Polmozbyt-Legionowo 

Sp. z o.o.

 0,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,4100Zużyte opony160103

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,4800Metale żelazne160117
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 0,4100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015503851847610007375Firma 

Handlowo-Usługowa 

ANKROM Sp. j.

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 0,6230Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z drewna150103

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3810Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K70.11.Z0106213321250028307J.W. CONSTRUCTION 

HOLDING S.A.
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 18,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413607527010115688KLINIKA 

REHABILITACJI 

SPORTOWEJ 

ORTOREH

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030171705201251139279NZOZ MARVIT Maryla, 

Andrzej Waszczuk

 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4161Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302226365661218690NPZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna 

"BIAŁY ZĄBEK"

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.14.F0002926461131828970REGIONALNE 

CENTRUM 

KRWIODAWSTWA I 

KRWIOLECZNICTWA 

W WARSZAWIE

1416



 88,7140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101670954551P.H.U. Handel 

Artykułami 

Przemysłowymi Józef 

Skorupski

 0,9800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186103672117742254923STALREM DARIUSZ 

GRABARCZYK 

ELZBIETA 

GRABARCZYK SP. J.

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

1417



 0,0025Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020125195085291019299GABINET 

WETERYNARYJNY 

lek. wet. Krzysztof 

Serzycki

 0,1460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010772025DENTAL-"S" MARIUSZ 

SZAJDA

 0,0080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050004810927970000702Rolnicza Spółdzielnia 

Produkcyjna 

"Przyszłość"

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0505Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0010656977740002407SPÓLDZIELNIA 

LEKARZY 

SPECJALISTÓW W 

PŁOCKU

 0,0057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413618467621804974ORTHO-DENT 

Katarzyna Ziemiecka

 0,0002Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021413691387582228784GABINET 

WETERYNARYJNY 

PRYWATNA 

PRAKTYKA lek. wet. 

Michał Sosnowski

 0,0246Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7100751268211039026Prywatny Gabinet 

Dentystyczny Lekarz 

Stomatolog Beata 

Stępniewska

 95,7000Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z7116335458212090331ZAKŁAD UTYLIZACJI 

ODPADÓW Sp. z o.o. 

w SIEDLCACH

 572,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,2000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,6000Zużyte opony160103
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 335,7000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 427,5000Papier i tektura191201

 174,7000Metale żelazne191202

 18,9000Metale nieżelazne191203

 496,1000Szkło191205

 7 894,9000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 26 010,4000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119774041230117120Praktyka 

Stomatologiczna Beata 

Khanafer

 0,5430Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051427326935222967596Mazowiecka Instytucja 

Gospodarki 

Budżetowej Mazovia

 1,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,5400Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,9100Zużyte opony160103

 3,2700Metale żelazne160117

 0,0190Tworzywa sztuczne160119

 0,0280Szkło160120

 0,3000Aluminium170402DE22.22.Z0003194575250010189DRUKARNIA NR 1   

Przedsiębiorstwo 

Państwowe

 1,8400Żelazo i stal170405

 57,7700Papier i tektura191201
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 7,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421416738381255102KATARZYNA 

GNIADZIK SALON 

URODY NA 

SŁONECZNEJ

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7124940118221331107Niepubliczny Zakład 

Stomatologiczny 

"SODENT"

 0,0370Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801117100158978260002402Wielobranżowy Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

"LEMET" Mirosław 

Leszek

 66,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,8100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0460Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1760Inne niewymienione odpady120199

 0,0080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0340Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Aluminium170402

 1,4500Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

1701033571466556792628182PILE ELBUD 

KRAKÓW Sp. z o.o.

 1,7270Żelazo i stal170405

 196,5060Mieszaniny metali170407

 0,0118Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027503825648361043029GAB. 

WETERYNARYJNY 

ANDRZEJ GRYMUZA

 0,0498Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021309461335661841905MAXVET PLUS 

GABINET 

WETERYNARYJNY 

Piotr Pawłowski

 4,7000Żelazo i stal170405DJ28.75.B0125749211180025165"KUREC"  KUREC 

ANDRZEJ , KUREC 

MAREK Sp.j.

 31,4100Skratki190801146319317Przedsiębiorstwo 

komunalne Nadarzyn 

Sp. z o.o.

 27,2400Zawartość piaskowników190802

 0,2400Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103F45.21.A0107326305261003187BUDIMEX S.A.

1422



 1,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0730Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 13,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2000Opakowania z drewna150103

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4500Filtry olejowe160107

 1 049,6400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 200,0000Gruz ceglany170102

 641,0800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 21 857,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 63,5400Drewno170201

 7,7000Tworzywa sztuczne170203

 60 002,8000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 21,6000Odpadowa papa170380

 199 622,0700Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504
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 10,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 776,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 12,9000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F1414116105321965784Zakład Genetyki 

Sądowej Sp.  z o.o.

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109015526160BW-FARMA Sp.z o.o.

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021460796175212237910Gabinet Weterynaryjny 

Nasz Wet

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040117158221250355093DOMOWA POMOC 

LEKARSKA LEK. 

MED. ELŻBIETA 

MIANOWSKA

 2,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020119969405221040176Gabinet Weterynaryjny 

"Doktor Ewa"

 15,0000Skratki1908010302377244960213725Gmina Stara Kornica

 4,8000Zawartość piaskowników190802

1424



 42,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091419397075272607799Rabiko Sp. z o.o.

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140004974507961102403Bank Spoldzielczy w 

Ilzy

 0,0100Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 106,8330Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0161473285222506180Eco-Service Kinga 

Kisielewska, Michał 

Kisielewski

 0,3730Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,5730Papier i tektura200101

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501015500720317611275913GAMA SP.J. Jerzy 

Plichtowicz, Bogdan 

Modzelewski

 0,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 125,6600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z0156886025321857333MM PACKAGING 

POLIGRAM Sp. z o.o.

 13,5510Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 4,6790Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 8,0850Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 17,7520Inne niewymienione odpady090199

 427,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 24,8160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 105,7000Opakowania z drewna150103

 873,7800Opakowania wielomateriałowe150105

 1,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020171974001250844691Luxvet Gabinet 

Weterynaryjny

 0,0550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080174469615241779720Top Auto Service Jacek 

Grabowski

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Filtry olejowe160107

 2,9050Opakowania z metali1501041453467898241569645PHU Magdalena 

Wasiewicz

 3,9220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 8,6580Miedź, brąz, mosiądz170401

 28,4020Aluminium170402

 1,2250Ołów170403

 0,4990Cynk170404

 1 674,9890Żelazo i stal170405

 2,4500Odpadowa masa roślinna0201031417039047971999866Grupa Producentów 

Owoców i Warzyw 

Eurosad Sp. z o.o.

 14,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6500Opakowania z drewna150103

1426



 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2 317,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010104001925261632612"MEGAKOP" Andrzej 

Pilinoga

 5 065,1000Gruz ceglany170102

 10,3800Drewno170201

 0,1200Szkło170202

 55,3700Żelazo i stal170405

 16,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172984729511563074Stomatologia Protetyka 

MP-DENT

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0116316925211780658NZOZ MEDICA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103711654493SPZOZ Górzno
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 0,0059Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z5507074697591021462SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY Knap Anna

 0,0200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305087102071548220011004Stacja Paliw 

"PEŁMAR" Stanisław 

Pełka

 0,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania ze szkła150107

 0,0139Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031304195405691392429NZOZ  "SANITAS"

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0139Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7119856818221455269NZOZ VITADENT 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,3800Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

0402211425172629482567803KOMTEX S.C. Dariusz 

Stępnik, Bożena 

Stępnik, Paweł 

Gapczyński, Tomasz 

Gapczyński

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,1800Odpady tworzyw sztucznych0702135504127007591002789F.P.H.U."ADAMS" 

FABRYKA OKIEN I 

DRZWI PCV

 0,2300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304550452294PIEKARNIA SEZAM 

S.C. S. DUCH, E. 

WŁODARCZYK

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z0118773129511196457Mirosław Gołobów

 0,0395Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036720300587971146968NZOZ EWAMED Ewa 

Fiszer Nadolna

 0,0080Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317DE22.22.Z2000301997231142614DRUKARNIA 

"WIKTORIA" Wojciech 

Siwek

 0,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Mieszaniny metali170407

 0,0355Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216000822848ZAKŁAD USLUG 

WODNYCH dla 

Potrzeb Rolnictwa w 

Mławie
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 17,6800Skratki190801

 15,1700Zawartość piaskowników190802

 42,7800  3.32Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0450Opakowania ze szkła15010701582729736,6  Sp. z o.o.

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5070Papier i tektura191201

 0,6720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0100323281230006797"AUTO-WIST" 

Stanisława Turek

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Zużyte opony160103

 0,5000Metale żelazne160117

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7900Żelazo i stal170405

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126416989511255651GABINET DENT. M. 

Brzozowska-Karlik
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020114699901130146866DR WET. BEATA 

BAŁUCIŃSKA

 138,4530Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108DG24.14.Z0126659541250628332DJCHEM CHEMICALS 

POLAND S.A.

 11,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0065Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5511947535832416765ZBIGNIEW TYBURSKI 

GAB. STOM.

 0,0130Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801176729709859482309366PPHU USŁUGOWE 

EKO-FUN 

GAPCZYŃSKI PAWEŁ

 0,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania z metali150104

 0,0090Metale żelazne160117
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108292169511131363Dr Pietrzyk Gabinet 

Kardiologiczny Edward 

Pietrzyk

 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113430599521310742Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Wacińska-Drabińska

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030129136949521755929ESTETICA Katarzyna 

Dobrocka-Kierkuś

 36,7060Opakowania z papieru i tektury1501016396692927822131157PEPCO POLAND SP Z 

O O

 13,6080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,4600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,3500Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401086719483289481457449Przerób Odpadu 

Skórzanego - Robert 

Kwietniewski

 0,4500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4000Gruz ceglany1701027104489758211662587Waldemar Kobyliński 

Usługi 

Zduńsko-Murarskie
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 0,6000Szkło170202

 0,3000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7100950118211051990Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Waldemar Hahn

 0,0350Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301057105028878221462396MISTOL

 0,0070Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0030Opakowania z metali150104

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080121201375220050907"WEKTA" Zakład 

Elektrtoniki 

Profesjonalnej 

TADEUSZ 

KOŁODZIEJCZYK

 0,1695Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503097407611022187INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA IRENA 

HANASIEWICZ

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 95,0000Opakowania z papieru i tektury150101K74.14.A0172215935272526055FASHION HOUSE 

WARSAW Sp. z o.o.

 16,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0700Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 3,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z1301470015670001168AUTOPOL Michalski - 

Motors Wiesław 

Michalski, Barbara 

Michalska

 1,8300Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0470Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3940Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4440Zużyte opony160103

 0,5590Filtry olejowe160107
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 0,0260Płyny hamulcowe160113

 0,1200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,1550Metale żelazne160117

 0,0600Metale nieżelazne160118

 1,0020Tworzywa sztuczne160119

 0,1350Szkło160120

 0,2830Inne niewymienione elementy160122

 0,1380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300  0.03Osady zawierające chrom, zwłaszcza 

z zakładowych oczyszczalni ścieków

0401065511909917621494628SKUP I SPRZEDAŻ 

SKÓR SUROWYCH 

Piotr Kwiatkowski

 190,0000Inne niewymienione odpady040199

 0,2200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6000Opakowania z drewna150103

 30,0500Skratki190801611015626Gmina Bodzanów

 3,2500Zawartość piaskowników190802

 36,1900Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037500556648371068485Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna U. 

Kieliszek

 0,8200Opakowania z papieru i tektury1501011410097605341919273WENMET Dariusz 

Jasiński

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7103177188211026756NZOZ "APASJONATA"

 2,1600Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103F45.21.C6906800268133039695ZAKŁAD 

WYKONAWSTWA 

SIECI 

ELEKTRYCZNYCH 

SP. Z O.O. W 

RZESZOWIE

 0,3450Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,9790Aluminium170402

 5,7160Żelazo i stal170405

 164,8000Mieszaniny metali170407

 58,3000Opakowania z papieru i tektury1501015503292117581001682Zakład Usług 

Komunalnych Wiesław 

Kisiel

 46,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8000Opakowania z metali150104

 144,0000Opakowania ze szkła150107

 36,4000Papier i tektura191201

 26,4000Tworzywa sztuczne i guma191204

 1 495,6000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 5,3000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0620Opakowania z papieru i tektury1501011303088525691352080P.P.U.H. GAZO-BENZ

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109710208774APTEKA ZOFI 

SŁAWINSKIEJ
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103540429710398583ELŻBIETA 

DULAS-KOZAK

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101710006556STOOIL Krystyna 

Antosiewicz

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0585Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021462903645110257010GABINET 

WETERYNARYJNY 

JUSTYNA 

GANCZAREK

 441,8620Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB18.22.A6100018817740004961Levi Strauss Poland 

Sp. z o.o.

 63,4250Odpady z mokrej obróbki wyrobów 

tekstylnych

040280

 23,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 17,3770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,3180Metale żelazne160117

 5,6710Metale nieżelazne160118
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 0,1880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031309412135671035293PRACOWNIA 

PROTETYKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

Dariusz Dobrosielski

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0002Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101670827203Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Habigier

 0,0207Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1365Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110662407742617194NZOZ SAN-MED S.C.

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011408473867980003381AUTO-MOTO-SZLIF 

Zakład Mechaniki 

Pojazdowej

 0,0190Wodne ciecze myjące120301

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118843295211133309Gabinet 

Stomatologiczny 

Mirosław Szachowski

 10,0600Drewno170201F45.11.Z350527466Zbigniew Jasiewicz 

Przedsiębiorstwo 

Budownictwa 

Inżynieryjnego 

"TRANS-ZIEM"

 6,1550Szkło170202

 2,1840Tworzywa sztuczne170203

 14,0000Odpadowa papa170380

 655,2121Żelazo i stal170405

 4,3150Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 23,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DI26.61.Z5500401207581536791Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"PREFA-BETON" Sp. 

z o.o.

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0007Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 27,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0500Żelazo i stal170405

 14,0000Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0005Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z5503157527610001591P.H.U.P. SYNAPSA 

Sp. z o.o. APTEKA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202143181338Marta Ambroziak 

Dogru

 559,0600Odchody zwierzęce020106A01.24.Z1308707505691611280Gospodarstwo Rolne 

Arkadiusz Ząbkiewicz

 4,3900Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 1,0800Inne niewymienione odpady020199

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K73.10.F0002884615250008732Państwowy Zakład 

Higieny Instytut 

Naukowo-Badawczy

 3,7100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 4,4700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,2600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110140319434FOLLAK P. Z O.O., 

SP.K.

 0,4350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0485Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102N85.13.Z1401249148212391328DENTICA Przychodnia 

Stomatologiczna L. i J. 

Oleszczuk Spółka 

Jawna

 0,0485Roztwory utrwalaczy090104

 0,0306Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 16,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010153122395361006624GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE 

BERDOWSKI 

MIROSŁAW 

IMPORT-EXPORT

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097504247368370010408PUNKT APTECZNY 

Jolanta Orlińska

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602167501486098381426420Urząd Gminy 

Mszczonów

 0,4000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101K74.81.Z1427334005272644286CENTRALNY 

OŚRODEK 

DOKUMENTACJI 

GEODEZYJNEJ I 

KARTOGRAFICZNEJ

 0,5000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0051822538240001546APTEKA mgr Piotr 

Socha

 0,0510Papier i tektura191201

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016102389567741016469"Auto-Alfa" Andrzej 

Chlebny

 0,1480Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051458368557571075897AUTO MECHANIKA 

ADAM KWIATKOWSKI

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Filtry olejowe160107
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 0,0620Metale żelazne160117

 0,1500Zmieszane odpady opakowaniowe150106013001185Przedszkole nr 135

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180152241915262649402PKP CARGO 

SERVICE Sp. z o.o.

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0145878101130395664GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101740507741505665Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Lek. 

Stom. Beata Fuz

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213012362231Telsoft Sp. z o.o.

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4950Opakowania z papieru i tektury150101015307356Sabell SC

 0,0970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0124Zbiorniki na gaz skroplony160116

 20,1260Odpady tworzyw sztucznych0702131413186905321637560Novo-Pak Karina 

Sielska
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 3,0600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0470Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0610Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140158332345262793228WSPÓLNOTA 

MIESZKANIOWA 

"KSIĄZĘCA 4"

 0,0830Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.12.Z6113197287742345666POWIATOWA STACJA 

SANITARNO 

-EPIDEMIOLOGICZNA 

W PŁOCKU

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1298Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0600Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1455Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801027105318258211100085Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"LAB-MED"

 0,1666Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501011417022535222908180MAL-BUD-1 Sp. z o.o.

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.B0114707705361026905Naprawa. 

Kupno-sprzedaż 

samochodów 

osobowych. Jan 

Grześkiewicz

 0,0450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Filtry olejowe160107

Metale żelazne160117
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 0,0550Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030154776675222683812FARMACJA 

WARSZAWSKA Sp. z 

o.o.

 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461353565252531834SOLDENT SP Z O O 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,3400Opakowania z papieru i tektury1501010171878501251139322PETROGEO 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

LABORATORYJNYCH 

I GEOLOGICZNYCH 

SP. Z  O.O.

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602137116514838261833364NZOZ "TALMED"

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161459115005242748153ADASO s.c. Grzegorz 

Kurzawa, Tomasz 

Osada

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6700102587960005247APTEKA mgr farm. 

Marianna Wrońska
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 2,4100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081428112289522104105MOTORICUS 

SERVICE SP. Z O.O.

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1867Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 54,7800Zużyte opony160103

 0,6210Filtry olejowe160107

 0,0140Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 4,3910Metale żelazne160117

 0,7860Metale nieżelazne160118

 0,1400Tworzywa sztuczne160119

 0,0210Inne niewymienione elementy160122

 0,0015Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,1690Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109130279850Apteka 

Ogólnodostępna mgr 

farm.Sławomir 

J.Kuczyński

1447



 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422450717010219407AMEDS Centrum Sp.

 90,6000Inne niewymienione odpady070599DG24.42.Z4712556087281341936LEK S.A.

 15,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 89,8000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101G52.48.F6729888507971015137P.H.U. "PANDA" Anna 

Rzeźnicka

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096719668467991021224PUNKT APTECZNY 

Karpeta Paweł

 0,0010Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170149280855361616475UNI-CAR M.D. Pakieła 

Sp.j.

 0,0020Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0100Benzyna130702

 0,0100Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0000Elementy zawierające rtęć160108

 0,0020Elementy zawierające PCB160109

 0,0030Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0050Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0350Płyny hamulcowe160113

 0,0380Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0400Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428708055213598395M i M KALINA Gabinet 

Stomatologiczny s.c.

 75,9740Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.74.Z6702273907962225697A.M.I. M.A. Machnio 

Eksport - Import 

Spółka Jawna

 3,5000Zwroty kosmetyków i próbek0706810121271975340203070P.P.H. CHANTAL 

ROMAN GODEK
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 1,2000Inne niewymienione odpady070699

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z metali150104

 0,0610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081309418805671744865Chodkowscy s.c. 

Chodkowski Piotr, 

Chodkowski Adam, 

Sobczyński Marek

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501011411085446842285667FASADA Wojciech 

Frydrych

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181464506611182089082BERDA SP Z O O 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1302293315671171300GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

JOANNA 

PUZANOWSKA-MAŁE

CKA
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 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0290Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080114348855211096809"WUL-MAR" 

AUTO-SERWIS 

MAREK ROSOŁEK

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Zużyte opony160103

 0,1370Filtry olejowe160107

 0,0170Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0417Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117083605361027365Halina Iwaniuk

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 375,7200Opakowania z papieru i tektury150101G51.31.Z0129532225212773152FRESH WORLD 

INTERNATIONAL SP. 

Z O.O.

 25,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0063Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.90.Z0103277405220213048EVERTS POL SP. Z 

O.O.

 6,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 5,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0043Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0300Zmieszane odpady opakowaniowe150106000053835Instytut Biotechnologii 

Przemysłu 

Rolno-Spożywczego

 0,0770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0680Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0260Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1840Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0990Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,8780Żelazo i stal170405

 0,0230Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419592135220151347SINUS MEDICAL 

CENTRUM 

MEDYCZNE

 0,0122Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5500699227581255307NZOZ "ZDROWIE" w 

Kuninie

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180002973591131144295Szpital Dziecięcy im. 

prof. dr med. Jana 

Bogdanowicza, SPZOZ

 0,0810Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1660Tworzywa sztuczne170203

 1,2830Żelazo i stal170405

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 62,8280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2030Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092720152109540002237Cefarm Śląski Sp. z 

o.o.

 1,1830Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5500060287581002440AP. AUTO SERWIS 

Adam Pełtak

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3500Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,5000Metale żelazne160117

 0,3100Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Szkło160120

 0,1410Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,8070Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,1000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104DL31.50.Z0153232661230977437LIGHT CLUB SP. Z 

O.O.

 1,2250Opakowania z papieru i tektury1501011405510075272506578BUZZARD D SP Z O O

 0,7350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,1150Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2060Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,4900Papier i tektura191201
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 6,8300Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206016100128807760003812"WIEPOL" ZAKŁAD 

PRODUKCJI 

CZEKOLADY I 

ARTYKUŁÓW 

CUKIERNICZYCH

 15,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130080283PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

KRZYSZTOF 

TRYBICKI

 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,7200Opakowania z papieru i tektury1501017104262938210004190Przedsiębiorstwo 

Budowlane Konstanty 

Strus

 0,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 620,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 34,7000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,4830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030020047755210085726PPU KAPEMA Sp 

zo.o.

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0095Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161406603638381774931"Aqua Żyrardów" Sp. z 

o.o.

 6,0241Inne niewymienione odpady070599DG24.42.Z1800571448133415000Agila Specialities 

Polska Sp. z o.o.

 0,0450Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 0,1820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,3760Opakowania z papieru i tektury150101

 8,2715Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8280Opakowania wielomateriałowe150105

 4,5907Opakowania ze szkła150107

 4,1210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,4070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,3377Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 2,7384Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0500Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109140350378Apteka 

M.Pruszkowska i s.j.

 0,0120Papier i tektura191201

 0,6579Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164194365342130091LABORATORIUM 

ANALITYKI 

MEDYCZNEJ "NA 

DRZYMAŁY"

 0,1028Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Skratki190801000545254Urząd Gminy 

Rzeczniów

 0,2500Zawartość piaskowników190802

 77,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A6720267378111630777Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z 

o.o.

 9,5000Skratki190801

 10,0000Zawartość piaskowników190802

 53,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104022395251011541Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika Masłowska

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213142011670Mazowieckie Centrum 

Neuropsychiatrii Sp. z 

o.o. w Zagórzu k. 

W-wy

 0,1950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0250Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 478,5700Żelazo i stal1704050163835665291618025FINCO-STAL SERWIS 

SP. Z O.O.

 0,4850Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0706040109043891180074620TRILACOLOR SP. 

ZO.O.

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208010109485Mechanika Pojazdowa

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670222641PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"EURO-DENTICA" K. 

CZAPNIK

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,0800Opakowania z papieru i tektury1501016700032297960101442Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe AZMET 

Sp.j. Dryja Zbigniew, 

Stępień Tadeusz

 0,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103
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 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0037Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118883795341440234Gabinet 

stomatologiczny 

Grzegorz Kwitkiewicz

 0,4210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0162908188221959277NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "MELISA" 

S.C. MAGDALENA 

KRĘT-WOŹNIEWICZ, 

MARCIN 

WOŹNIEWICZ

 0,2200Opakowania z papieru i tektury1501017123696078212247933Apteka FORTE

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 2,7900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DD20.30.Z6707152147961012858RADOMSKA 

FABRYKA FARB I 

LAKIERÓW RAFIL 

S.A.

 57,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Opakowania z drewna150103

 14,1500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 17,5800Żelazo i stal170405

 0,1000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301105503770617580005732Henryk Skowroński 

ZAKŁAD TORFOWY 

"Karaska"

 0,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0037Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A011282004AUTO SERWIS 

KALISKA - JACEK 

GÓRECKI

 0,0400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,2850Metale żelazne160117

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408229665321929601Dom Opieki "OLIMP"

 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155963505361739568GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

A. M. TELŻYŃSCY 

S.C.

 0,0270Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060158422795321017857GP SERWIS Grzegorz 

Pawluk
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 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0120Metale nieżelazne160118

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117881815251047303ER-DENTAL 

Przychodnia 

Stomatologiczna

 0,3520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401742898221266166GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"MEDICARE" KORNEL 

KRASNY

 38,7000Opakowania z metali1501040081153467571059415USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

HANDEL-SKUP 

ZŁOMU ANDRZEJ 

MICHALSKI
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 747,9000Metale żelazne160117

 1,8590Metale nieżelazne160118

 54,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,3000Miedź, brąz, mosiądz170401

 25,3000Aluminium170402

 0,3010Ołów170403

 0,9870Cynk170404

 4 010,3000Żelazo i stal170405

 141,4160Urządzenia zawierające freony200123

 52,6710Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 19,3780Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030166253021131236198Gabinet 

Stomatologiczny Edent 

Joanna Kuberska

 0,0750Opakowania z papieru i tektury1501017582019170Zenon Janowicz H-X 

TERM

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550441209ISPL Wiesława 

Kossakowska - 

Czasiuk

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5504469517581059612Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Ewa 

Białobrzeska

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0124695035361093327Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Sawicka

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2500Odpady tworzyw sztucznych0702130104814631180052570PPH "NIKA" Lech 

Jabłoński

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103091338211447469Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Adam 

Bondarczuk

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103017492582Ewa 

Kucharczyk-Petryka 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska
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 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 10,6800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050117120775220023307DIESEL TRUCK SP. Z 

O.O.

 1,0490Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 4,2640Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 8,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8400Filtry olejowe160107

 3,2900Metale żelazne160117

 1,1970Metale nieżelazne160118

 3,6000Tworzywa sztuczne160119

 2,0400Szkło160120

 1,5780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6800Papier i tektura200101

 0,2000Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114DE22.22.Z0101810051250018237ArtDruk Zakład 

Poligraficzny Andrzej 

Łuniewski

 0,2400Zmywacz farb lub lakierów080121

 1,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,2070Papier i tektura191201
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 0,0703Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011670367Ginekologiczny 

Gabinet Lekarski

 4 395,8600Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503O90.02.Z2905261316570308784HYDROGEOTECHNIK

A Sp. z o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709338278121017021Prywatny Gabinet 

Lekarski, 

Ortopedia-Traumatologi

a i Akupunktura lek. 

Ryszard Żurkiewicz

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403016358261902635Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Abramowska

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118992205211582906GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Krystyna Majchrowicz

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205A02.02.Z5508385407851544106Firma Usługowa 

Dariusz Cichy
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105240729521032987NZOZ Oculus-Med 

Wiesława Grabik

 0,0465Inne niewymienione odpady0608991800338478641575419FERRDENT ADRIAN 

FERRA

 0,0200Inne niewymienione odpady101399

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0025Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0163017465241836553Praktyka 

Stomatologiczna 

Agnieszka Wal - 

Adamczak

 0,2180Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010154950859521922617ENERGOMONTAŻ 

PÓLNOC TECHNIKA 

SPAWALNICZA I 

LABORATORIUM

 0,3600Roztwory utrwalaczy090104

 0,2140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0368Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0270Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,6100Żelazo i stal170405

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031464152747972050992CENTRUM 

MEDYCZNE LEDA 

MED D. SZEWCZYK 

L.KUDAS S.C.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501010123442275211795358KLIMA L. 

ZIMMERMAN, J. 

KUŹMIŃSKI, B. 

PRZYBYŁOWICZ 

SP.J.

 0,2000Opakowania z drewna150103

 8,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106N85.12.Z0162560815222522859ALEXIS II - E i M 

ŁUKASIK SP. J.
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 0,0068Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 15,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.A9307231588951009619"VOLVO POLSKA" 

SP. Z O.O. Oddział 

Samochody Ciężarowe

 2,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1330Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,6210Filtry olejowe160107

 0,9250Tworzywa sztuczne160119

 0,4200Szkło160120
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 0,2038Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031434304225272323323ŁUBA DENTAL CLINIC 

Adrian Łuba

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0160057815212705021ORTOPEDA-Gabinet 

Specjalistyczny dr 

Dariusz Woźniak

 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0145Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097100166108231001044APTEKA

 0,0120Papier i tektura191201

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208610191746Usługi Transportowe 

Henryk Margol

 3,6600Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,2460Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131304481165661024603Muzeum Szlachty 

Mazowieckiej w 

Ciechanowie

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208145978360Tadeusz Makos 

"MAKOS" Zakład 

Produkcyjno-Handlowy

 0,3000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115
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 0,1800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z6727253527961039656Paweł Ostrach 

Przychodnia dla 

zwierząt "Animal"

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036109965797761237133Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Żmijewska

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 111,3000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205011905412705840201571DR. OETKER POLSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 6 900,5860Odpadowa serwatka020580

 0,0270Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 0,1750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 55,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 23,0820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1900Opakowania z drewna150103

 0,8440Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,1360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0920Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 73,5420Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5330Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102363449511117742"PRYWATNA 

PRAKTYKA 

GINEKOLOG 

-POŁOZNIK" 

JAROSŁAW 

MAZANOWSKI

 91,1740Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z1211174299720865431BP Europa SE Oddział 

w Polsce

 14,1170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 125,0220Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,6230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2900Inne niewymienione odpady160199

 0,1980Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,6930Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,6870Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,8770Odpady wielkogabarytowe200307

 493,5800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DH25.11.Z0106795501130088519POLAGROS SP. Z 

O.O.

 0,6300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2800Opakowania z drewna150103

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1720Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302064731678027262449986LIBERTY MOTORS SP 

Z O O
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 0,1230Filtry olejowe160107

 0,5200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110611062850Przedsiębiorstwo 

Techniczne Tucholski 

Tomasz

 222,4700Żelazo i stal170405

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z0508421905421710026Indywidualna Praktyka 

Lekarska Grzegorz 

Zduński

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 5,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.34.A0006243158240003002SPÓŁDZIELNIA 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNA "ROLNIK"

 0,0130Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z0121741109511947550Apteka Naturae Ewa 

Jechna

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 117,0300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030132849641250929387SOBSMAK Sp. z o.o.

 0,6000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281
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 17,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041301309285681140927Marek Zbigniew 

Cienkowski 

MARKDENT Pracownia 

Techniki Dentystycznej

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080112500919510064771Weatherford Poland 

Sp.z o.o.

 60,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163073878381218058NZOZ SZKOL-MED

 0,0085Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 541,5000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305082426106855751881558Serwis Separatorów i 

Kanalizacji EKO-JURA 

SNEKA Sp. k.

 1 653,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037501072668371149137Gabinet Pediatryczny 

lek. med. Marta 

Gałecka

 0,0007Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030156879855222715920Graniczny Inspektor 

Weterynarii w 

Warszawie

 0,0077Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0483Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035506660907581826678NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna W. Z. 

Gadomska, M. 

Wojtkowska, B.M. 

Suchcicka, J. 

Perzanowska

 11,6000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DM35.20.A5324029107542747354"STOMILEX" SP. Z 

O.O.

 0,0040Inne niewymienione odpady070299

 0,3869Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 228,0600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4860Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,4000Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,1500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0090Opakowania z drewna150103

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1870Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Metale żelazne191202

 0,1830Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 15,2100Opakowania z papieru i tektury150101G51.44.Z0038006756692296668"DAJAR" Sp. z o.o.

 5,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 10,2800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z0110921145210123289STOLBUD 

WARSZAWA Sp. z 

.o.o.

 0,1300Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 2,3170Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,3000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,5990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,3000Aluminium170402

 1,3000Żelazo i stal170405

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108G52.31.Z1458406215252519371FARMOS Sp. z o.o.

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082928828876612185465ROMAR SP. Z O.O.

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7560Zużyte opony160103

 0,3600Filtry olejowe160107

 0,0400Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,5000Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3400Metale żelazne160117

 0,0850Tworzywa sztuczne160119
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 0,0300Szkło160120

 0,0700Inne niewymienione elementy160122

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0164272815272317245Stomatologia

 7,9900Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z5504144777621011908POMELAC SP. Z O.O.

 19,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 14,5000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,5000Żelazo i stal170405

 0,0069Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420733511182013367Poradnia Lekarzy 

Specjalistów 

KARDIO-SAN R. 

Celary - Walska, A. 

Walska sp.j.

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130161575225222504910TARGBAN Sp. z o.o.

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 19,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011800545367941711748P.B.RESBEX Sp. z 

o.o. w upadłości 

likwidacyjnej
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 5,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 9,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.24.A7116738818212185617EXPRESSLOGIC SP.J. 

J.T. CZAJKA

 0,2300Inne niewymienione odpady130899

 0,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 18,4800Zużyte opony160103

 1,7000Filtry olejowe160107

 1,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411696695222773455Małgorzata Sitarek 

DENTAIR Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015504136447590000742Mechanika-Blacharstw

o i Lakiernictwo 

Samochodowe 

Stanisław Gałązka
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 0,3680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 74,5130Odpady tworzyw sztucznych070213DG24.66.Z016130368 000198371548050MCPP Poland Sp. z 

o.o. (TCT POLSKA SP. 

Z O.O.)

 1,0800Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215

 3,8730Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 49,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 27,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 80,0700Opakowania z drewna150103

 10,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 0,4600Żelazo i stal170405

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050132982397571070084WOJTECH Zbigniew 

Zawieska
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Barwniki i pigmenty inne niż 

wymienione w 04 02 16

040217DH25.22.Z0158243538371689164VIVA 

MANUFACTURING 

(POLAND) SP. Z O.O.

 0,0000Inne kwasy060106

 0,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 35,5000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 18,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 20,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Filtry olejowe160107

 8,2000Metale żelazne160117
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,3880Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 1,5826Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0112395115211022219Specjalista 

Przychodnia 

Stomatologiczna TRIO 

- DENT Sp. J

 0,2080Baterie i akumulatory ołowiowe160601011824534ACTIVE 2000 J.G.

 3,4400Żelazo i stal170405

 0,3000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110153393409521911631REDIX T. KOŚCIESZA 

I WSPÓLNICY SP.K.

 0,2000Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,9320Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108017255741Przedsiębiorstwo 

Skórzane Beata 

Wrzesniewska

1483



 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2523Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411978555361830375Praktyka s.c.

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035252208139Ośrodek Wczesnej 

Rehabilitacji NZOZ 

MONAR

 0,3200  0.04Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0203051409779991231118512Welness Residential 

Park Sp.z o. o.

 0,0200Skratki190801

 0,2000Zawartość piaskowników190802

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160113263685321315218Szkoła Podstawowa nr 

2 im. Romualda 

Traugutta

 0,1745Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163272665291613677NZOZ "MEDICUS" S.C.

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140127897391181438722CENTRUM 

SZKOLENIOWE 

HECTOR SP. Z O.O.

1484



 0,0112Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096100181667740007882Apteka Prywatna

 0,0160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110017507556Lakiernictwo 

Blacharstwo 

Pojazdowe Krzysztof 

Dzięcioł

 0,0125Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0110Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Szkło160120

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407224375222303643Szałkiewicz 

Małgorzata Gabinet 

Ginekologiczny

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101G50.10.B1404364767991901037Hotel "OLEŃKA"

 0,2100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0520Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.31.Z1406637005242585685MP Projekt s.c.

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103280249120Indywidualna Praktyka 

Lekarska Rafał 

Pacześniak

 0,0007Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131453074535213616584NOWECO SP. z o.o.

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011718157PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"A.S.-MED"

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602K72.50.Z1407090005671772790Quality IT Services 

Jarosław Karwala

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035512983007621874816NZOZ MEDYK 

J.M.SADECCY

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708869388111257545Indywidualna Praktyka 

Lekarska Renata 

Witkowska
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 1,3200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406030131467715222366572Chemtech Polska Sp. 

z o.o.

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118094115321082458GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0270Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050112755245221038328AUTO-MOTOR  SErwis 

Marek Kotański

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0210Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 124,4500Odpadowa tkanka zwierzęca0202026705836237981004193ZPH UBOJNIA 

Tadeusz Prykiel

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7116863467161313392Niepubliczny Zakład 

Opieki 

Stomatologicznej
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 0,0042Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031423014217822313504Elite- Cosmetic 

Ewelina Gregorczyk

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,2800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305070083363955270204399TIRSPED Sp. z o.o.

 11,0580Opakowania z papieru i tektury150101

 3,5890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202670985209PHU BOŻENA Bożena 

Maciąg

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0173485371251173106SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MIEJSKA 

PRZYCHODNIA 

ZDROWIA W 

ZĄBKACH
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 0,4750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101986947741207577Niepubliczny 

Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"A-DENT" Danuta 

Zdanowska-Podolska

 0,0111Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709322077981163595BGM PLUS Grażyna 

Grotowska

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140128409379511789996Cybercom Poland Sp. 

z.o.o.

 0,0750Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136705833857990001136PHU ROPEX Stacja 

paliw

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.D0400206557961367490Stowarzyszenie 

Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny 

KARAN

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216N85.12.Z6110416417761523146SPZOZ w Gozdowie

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0003Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108
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 0,0002Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0140Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 9,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010166628171250466935CEGIELNIA 

KONSTANTYNÓW 

WYTWARZANIE 

CEGŁY PALONEJ 

PIETRUK JADWIGA

 2,5000Zużyte formy101206

 0,2300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020116087825251294846Przychodnia 

weterynaryjna 

BENEVENTUM

 0,1260Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113G50.10.B0130136911181306676TOYOTA BIELANY Sp. 

z o.o.

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1930Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,1470Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0870Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1040Zużyte opony160103

 1,0390Filtry olejowe160107

 0,6470Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2120Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1340Metale żelazne160117

 0,0020Metale nieżelazne160118

 0,4820Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Szkło160120

 0,0350Inne niewymienione elementy160122

 0,0860Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1210Filtry olejowe160107G50.20.A0127542679521534424AUTO SERWIS 

"BŁĘKITNA" W. i N. 

Majewscy

 0,2210Płyny hamulcowe160113
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 0,0452Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030502022205421982279Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0008Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z0118514421130908023Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena 

Kaźmierczak

 0,0008Roztwory utrwalaczy090104

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0245Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091404191539511570045APTEKA KABATY 

Wiesława Jeżyńska

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161417122577621962733Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"GIN-MEDICUS"

 0,5320Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 2,5490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0108002605261741092Centrum Medyczne 

ALCOR NZOZ

 0,0001Odpady zawierające rtęć0604041403801617742898945PIETRAS i 

WSPÓLNICY

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0590Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031409460209512216759Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 3MG 

STOMATOLODZY s.c.

 0,8000Metale żelazne160117G50.20.A0125328451181666535Auto-Conrad Sp z o.o.

 6,8400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.A6727360027971793538Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej Sp. z 

o.o. w Grójcu

 0,9290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 12,4200Zużyte opony160103

 0,5340Filtry olejowe160107

 0,0900Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112
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 0,3900Metale żelazne160117

 0,0750Tworzywa sztuczne160119

 0,4940Szkło160120

 0,3020Inne niewymienione odpady160199

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 13,2580Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113G51.55.Z0107640501130092515SUN CHEMICAL SP Z 

O.O.

 12,6310Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 37,3130Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 27,4210Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 16,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 23,8660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 27,9120Opakowania z metali150104

 59,4830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 22,7020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116022591130124439SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA DEA-MED 

MARIA 

ZEGADŁO-MYLIK

 0,1315Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162297995251167450NZOZ Boramed

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4000Odpady tworzyw sztucznych070213006231380PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

BATER SP. Z O.O.

 0,0350Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 787,9330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,4960Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,6600Miedź, brąz, mosiądz170401

 13,2000Żelazo i stal170405

 0,5320Papier i tektura191201

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164177915213109893Mokotowskie Centrum 

Osteoporozy s.c.

 0,5730Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.03.Z5507336797591475720Miejska Oczyszczalnia 

Ścieków w Ostrowii 

Mazowieckiej
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 90,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 101,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 99,8800Opakowania z drewna150103

 49,2800Opakowania z metali150104

 208,2100Opakowania ze szkła150107

 0,1020Filtry olejowe160107

 1 169,4900Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 424,0000  81.30Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 47,5900Papier i tektura191201

 114,0900Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 8 519,8100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 4,3700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380010200180LEKKERLAND 

POLSKA S.A.

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131427071818121907186PUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE NR 5 

im. Wandy 

Chotomskiej w 

Kozienicach

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0120364775241019133Gabinet Dentystyczny 

Andrea Lachowska

 0,0120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020161333555342085924NZOZ ESKULAP s.c.

1496



 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1 058,0000Odpady betonowe i szlam betonowy1013145312388977542147944JD SP Z O O SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 770,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103840638241163481Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Molendowska

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030002937751250559401Dom Pomocy 

Społecznej Radzymin

 0,0240Zużyte opony1601030070251735262493756Samodzielny Zakład 

Administracji i 

Logistyki przy GK ZHP

 0,0033Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0196Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1497



 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031468221861132868316CENTRUM 

MEDYCZNE 

POLSKIEGO 

ZWIĄZKU GŁUCHYCH 

SP Z O O

 0,0003Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0367Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012834954NZOZ MIKRODENT

 0,0099Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Cząstki i pyły metali nieżelaznych1201041419286848351412005LUCAR Łukasz 

Biedrzycki

 0,6900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0320Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0900Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0159009991130840615APTEKA PRZY 

BAZARZE

1498



 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122797775211442513GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Sławomir Wanaks

 0,2200Odpady proszków powlekających080201DJ28.51.Z0115100501230003824P.H.U. COVPOL 

GASIŃSKI, 

KRÓLIKOWSKI, 

ŻARNOWSKI S.J.

 0,8210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6590Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0510Opakowania ze szkła150107

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Szkło170202

 0,0170Papier i tektura191201

 0,0190Metale200140

 0,8240Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 5,0500Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108DG24.14.Z0161474175361644431DONA FINE 

CHEMICALS 

Domaradzki, Wolff 

Sp.J.

 0,3630Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110

 0,7170Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 0,1550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1499



 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503785927621331553Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Halina Izabela 

Lenard-Sawicka

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1000Skratki190801670223860GMINA OROŃSKO

 127,4000  13.10Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0190Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180132846455272184614Powszechne 

Towarzystwo 

Emerytalne WARTA 

S.A.

 0,1010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2410Opakowania wielomateriałowe1501050112821225210448531AMIGO ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

JANUSZ W. CICHOCKI

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Odpady z gospodarki leśnej0201071707840825782603659PAŁAC PASS SP. Z 

O.O.

 0,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0400Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

1500



 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Papier i tektura200101

 0,0100Oleje i tłuszcze jadalne200125

 5,4000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 98,0890Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.11.B6702263509482044896G.G.G. SP. Z O.O.

 14,6840Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 17,8950Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 6,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,1020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 60,2910Żelazo i stal170405

 0,3410Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140126099805210081906COTY Polska Sp. z 

o.o.

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Inne baterie i akumulatory160605

 0,0720Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

1501



 0,6000Zużyte opony160103G50.20.A1411154265361566168AUTO SERWIS 

"JACK" Jacek 

Drewnowski

 2,2610Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.24.A0124539401250600144P.H.U. "EL-TRANS" 

Elżbieta Sierocka

 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,2100Zużyte opony160103

 0,9370Filtry olejowe160107

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,8100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 33,0600Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 11,3900Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 4 750,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050160617628241089715DREW-STOL Mirosław 

Delegacz

1502



 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6729590737971847702Praktyka 

Stomatologiczna 

Bożenna i Jacek 

Proskura

 0,0235Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0247Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034501921467231154439Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Zdrowie"

 0,3500Żelazo i stal1704051410529389482253097ROMEX Piotr Wójcik

 0,0028Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160113428705321085356NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

"HADENT"

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.74.Z6700116317960037980P.P.H. 

DREWNOWKRĘT

 100,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Opakowania z drewna150103

1503



 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,4900Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801131423211165222946795LOT Aircraft 

Maintenance Services 

Sp. z o.o.

 7,8000Inne niewymienione odpady080199

 18,1800Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,3280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,9900Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 14,4500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2300Opakowania z drewna150103

 9,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 14,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1504



 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1000Metale żelazne160117

 0,6000Metale nieżelazne160118

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 13,8000Inne niewymienione odpady160199

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,6400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,3900Drewno170201

 0,7000Zużyte opony1601031403932351181589941KM AUTO NAPRAWA 

Michał Kozarzewski

 12,0400Odpady tworzyw sztucznych070213016259270Zakład Kompozytów 

Sp. z o.o.

 0,3000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,6000Zmywacz farb lub lakierów080121

 6,1100Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

1505



 0,6300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,3040Opakowania z papieru i tektury1501010107608495360016974"DARIA"  DARIUSZ 

DULIŃSKI

 2,9050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7000Opakowania z drewna150103

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 28,4200Odpady w postaci pyłów i proszków 

inne niż wymienione w 01 04 07

010410DJ28.22.Z0000252246640000816ZAKŁADY 

GÓRNICZO-METALO

WE "ZĘBIEC" SA

 123,7000Inne niewymienione odpady010499

 0,4800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 126,5800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 30,5800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Zużyte opony160103

 0,3800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1506



 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 50,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,9400Drewno170201

 1,2300Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5400Aluminium170402

 409,3600Żelazo i stal170405

 0,6600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037115871248211646588NIEPUBLICZNY ZOZ 

"LE-MED"

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507269817611357841NZOZ SALUS S.C.

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,2000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z670005352ADACH JAN 

PRODUKCJA SKÓR 

WYPRAWIONYCH

 0,0600Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

1507



 1,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 25,2500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.24.Z1304502545691067853Urszula Koźlakiewicz

 0,0700Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0204Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109610246795"ZDROWIE" Dorota 

Olżyńska-Hołowiak

 7,5500Papier i tektura1912010022028905270151355Usługowy Zakład 

Poligraficzny Alicja 

Kossek-Krug

1508



 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103013169766NINA -DENT Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037125232508241179619Usługi Kosmetyczne 

Monika Gierak

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030308447438251148224Salon Kosmetyczny 

ATELIER

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101350980504MOTA-ENGIL 

CENTRAL EUROPE 

S.A.

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 146,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,5000Drewno170201

 1,0000Odpadowa papa170380

 2,0000Żelazo i stal170405

 12,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

1509



 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DM35.20.A6720218469482182664ZAKŁADY 

NAPRAWCZE 

TABORU 

KOLEJOWEGO 

RADOM SP. Z O.O.

 0,4000Zgorzelina walcownicza100210

 78,4770Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,8770Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,9300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0700Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,7400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5100Inne niewymienione odpady120199

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 19,7140Żelazo i stal170405

 22,6000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A0115632461250009391ZAKŁAD MASARSKI 

MARETA SP.J. 

TERESA I ANDRZEJ 

KOŁBUK ELŻBIETA I 

WIESŁAW 

KACPRZAK SP.J.

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1510



 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216002202067TEXPERT Marek 

Czarniawski

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106259405341291320GABINET LEKARSKI 

Joanna Araszkiewicz

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101130861320Gabinet Weterynaryjny 

Leczenie, Profiklaktyka 

i Insiminacja Zwierząt 

Andrzej Jerzy 

Nowakowski

 0,0375Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,5963Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411099055222863023NZOZ Dental 

Medicenter A. 

Szydłowska, M. 

Szydłowski Sp . J.

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.51.Z6701690717981131276PPUH KARAT 

Agnieszka Greliak

 2,8200Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania wielomateriałowe150105

1511



 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,2000Żelazo i stal170405

 79,9800Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0000Zużyty węgiel aktywny190904

 0,1000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0248Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026109991647681278615Gabinet Weterynaryjny 

Maciej Florysiak

 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036720150018121150524Dental-Med Agata 

Chlebna-Mąkosa

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1512



 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161408136487010047857Krajowa Rada 

Sądownictwa

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0284Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030141571625321508934Gabinet 

Stomatologiczny 

Hanna Witkowska

 0,0300Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2001360119508425270204583BZ WBK Lease SA

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101434117741555083Spec. Praktyka 

Lekarska Karol 

Kisielewski

 12,0000Zużyte opony1601036708444209481044612SERWIS OGUMIENIA 

s.c. FRANCISZEK i 

KRYSTYNA 

OTOLIŃSCY

 0,0150Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

0901080153078995212264143FOTO-GRAF STUDIO 

ZYGMUNT NAPURKA

 0,0035Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2400Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,5000Odpady proszków powlekających080201DJ28.51.Z6102300387741012833"Galwa-Kor" Sp. z o.o.

 75,5600Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

1513



 0,2000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101155701230104867Stomatologia 

Piaseczno 

PROMODENT Jacek 

Krzeszewski

 0,0151Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z6701400158121649620SPZOZ W PIONKACH

 0,3650Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 16,5720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,4710Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0046Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,7080Opakowania z papieru i tektury150101142581024ARMEX Sp. z o.o.

 9,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0220Opakowania z metali150104

1514



 0,0275Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1400481888221860521CityDent Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Justyna 

Dębska-Sarnicka

 1,2330Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180152596635252296818Urząd Miasta St. 

Warszawy

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 21,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 14,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 12,6300Opakowania ze szkła150107

 0,1920Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 4,1680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2870Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 1,5750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0270Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 4,9800Drewno170201

 0,0460Tworzywa sztuczne170203

 0,3750Żelazo i stal170405

 0,1400Mieszaniny metali170407

1515



 0,5810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030151472725252075365Nova Estetica Klinika 

Dentystyczna 

Sebastian Łapiński

 0,0555Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140524772Indyw. Praktyka 

Stomatologiczna 

Marcin Brożek

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 139,6700Odpadowa tkanka zwierzęca0202026100005167750002834"DUBIMEX" Zakład 

Przetwórstwa Mięsa 

Sp. j. Zygmunt 

Dubielak

 9,4000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 2,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0385Inne niewymienione odpady0608990152648595321816506MDENTALE DAMIAN 

MATUSZCZAK

 0,0165Inne niewymienione odpady101399

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0037Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

1516



 0,0030Odpady zawierające rtęć060404000017756 002455213017228Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych II Oddział 

Warszawa

 0,1020Szlamy farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 14

080315

 1,2830Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,0480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1420Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1290Opakowania ze szkła150107

 0,0290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0990Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,2430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,1000Papier i tektura191201

 0,1000Metale żelazne191202

 0,3000Metale nieżelazne191203

 0,0650Metale200140

1517



 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124240095260027837STUDIO URODY Iwona 

Bryk

 0,1140Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

0605027102692508220004530AMGAL Anna 

Grzywanowska

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1426843405213586713Ars Rheumatica Sp. z 

o.o.

 13,9850Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z0108881185311003670STRAWA Sp. z o.o.

 1,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406680925211459695Holdent Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Chmielewka - Hołdys
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 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021300221405661074423GABINET 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. ANDRZEJ 

MATRAS

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015342306TREA Centrum 

Medyczne Naturalnej 

Odnowy Biologicznej

 0,2500Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810173666475361690649GABINET 

WETERYNARYJNY B. 

GARWACKA, P. 

MACHOWSKI

 0,2244Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708469047961049790ANNA DANKIEWICZ

 0,0450Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z0124088329521656943LUXDENT NZOZ S.C. 

Andrzej Bogusz, 

Justyna Bogusz, 

Katarzyna Kępa

 0,0350Roztwory utrwalaczy090104
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 0,3910Opakowania z papieru i tektury1501010156423855262757600O I Sp. z o.o.

 0,2740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0450Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0690Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1170Papier i tektura191201

 8,4600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z710193469 000218241176621NZOZ EL-MED

 147,5500Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102CB14.21.Z0012991595210121497"PIASKARZ" PP-H 

S.A.

 91,4250Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0103769381130075095FUNDACJA 

"ZDROWIE"

 5,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081413897737962831363GRAJDA TRUCK 

CENTER Sp. z.o.o.
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 0,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0000Zużyte opony160103

 0,5000Filtry olejowe160107

 0,0900Płyny hamulcowe160113

 4,6000Metale żelazne160117

 1,6000Tworzywa sztuczne160119

 0,6000Szkło160120

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Aluminium1704020122176705251558825BLACHMET Marcin 

Wiśniewski

 7,3000Żelazo i stal170405

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030110620531130128408Dom Pogrzebowy 

Memorial

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z7504903908381030283"REMEDIUM" Maria 

Popławska- Szady
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 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 282,9800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070107461055360013875F.B.I. TASBUD

 3,9600Drewno170201

 0,3000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010008409415250005768Spółdzielnia Pracy 

Specjalistów 

Rentgenologów

 0,3200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0250Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,9900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,9300Opakowania z papieru i tektury1501011421481555252088391Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Warszawie

 1,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1110Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0340Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001
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 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174688409521468070"NA ZDROWIE" Alicja 

Mikołajczyk

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602137123635278261937543DENTAMED S.C.

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205550048506Auto-Mechanika 

Krzysztof Żabik

 0,0090Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,0960Metale żelazne160117
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123005375211214396Endogin Kurach 

Wiesław

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161162108371548133NZOZ 

PIELĘGNIARSTWA 

ŚRODOWISKOWO-A

MBULATORYJNEGO 

"CENTRUM" s.c.

 0,0000Oleje i tłuszcze jadalne200125710358781AGENCJA TATULO 

DARIUSZ WĄSIK

 0,0000Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 

20 01 25

200126

 0,0011Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801067102523388210017519APTEKA S.J. Iwona 

Michalska Wojciech 

Michalski

 0,0413Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1300220445661066004Prywatny Gabinet 

LEkarski lek. Danuta 

Grzelczyk-Ossowska

 0,4400Skratki1908016707558927971375315Spółdzielnia 

Mieszkaniowa

 27,8000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080111076145270209511"ARIES POWER 

EQUIPMENT"SP. Z 

O.O.

 0,6490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0870Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0490Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2020Filtry olejowe160107

 0,1400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 25,0000Inne niewymienione elementy160122

 17,0800Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.A6307828807780001070SKANSKA S.A.

 14,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,2940Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0700Opakowania ze szkła150107

 2,9950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1 017,5100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 125,0000Gruz ceglany170102

1525



 1 969,7300Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 159,8200Drewno170201

 2,5500Tworzywa sztuczne170203

 7 361,2700Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 3,9000Odpadowa papa170380

 5,3200Cynk170404

 1,1600Żelazo i stal170405

 4,0000Mieszaniny metali170407

 1 636,1200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 859,2700Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021407613776572122552Usługi Weterynaryjne 

w Miejscu Wezwania 

Filip Jędrzejewski

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130063753565340003000SLANDI Sp z o.o.

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301057102186508241018187PPHiU "DREWGÓR" 

SYLWESTER GÓRSKI

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania z metali150104
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211I60.10.Z0173197195262557278i Zakład Przewozów 

Regionalnych

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Żelazo i stal170405

 180,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208611035994AUTO CENTER 

"SERWIS-EXPRES"

 0,5560Metale żelazne160117

 0,0344Metale nieżelazne160118

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1304589945671674811Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"FAMILIA" PORADNIA 

RODZINNA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173892467251388778Gabinet 

Stomatologiczny 

Nasz-Dent

 64,2300Skratki190801E41.00.A1300200225690003288ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW, 

KANALIZACJI I 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW"WOD-KAN" 

Spółka z o.o. w Mławie

 168,2600Zawartość piaskowników190802

 3 505,0000  560.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 28,5000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108945675221068803Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Żulińska

 12 121,9400Odpady z włókna, szlamy z włókien, 

wypełniaczy i powłok pochodzące z 

mechanicznej separacji

0303100125325905260200514STORA ENSO 

NAREW SP Z O O

 2,509.19Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 03 03 

10

030311

 1,4600Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3800Inne niewymienione odpady070299

 4,5400Wodne ciecze myjące120301

 2,1300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,9200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,4400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8300Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 75,3100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 424,9700Żelazo i stal170405

 93,3400Metale żelazne191202

 3,2800Tekstylia191208

 16 989,5000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,2640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z0174202231181614194"EKOZYSK 1" Sp. z 

o.o.

 12,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 463,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 265,9980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8700Opakowania z metali150104

 8,9100Opakowania wielomateriałowe150105

 317,6600Opakowania ze szkła150107

 0,2470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,5970Zużyte opony160103

 0,3200Filtry olejowe160107

 0,3290Płyny hamulcowe160113

 1,2770Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0840Zbiorniki na gaz skroplony160116

 228,8430Metale żelazne160117

 7,6180Metale nieżelazne160118

 16,0280Tworzywa sztuczne160119

 10,7080Szkło160120
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 1,0170Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 11,9620Inne niewymienione elementy160122

 3,2470Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0960Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 3,5000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 155,1500Papier i tektura191201

 3,1000Metale żelazne191202

 46,0000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 4,9550Tekstylia191208

 169,1430Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085503474567581019831"AUTO-NAPRAWA" 

Wiesław Kurzac

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,0010Płyny hamulcowe160113
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 0,0160Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2600Metale żelazne160117

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0950Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810151530545222489642Przychodnia 

weterynaryjna KANVET 

dr Ewa Biedrzycka

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706374027961460930Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Waniek-Łobko

 0,0700Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DB18.30.Z1402978627961709772Wyprawa Skór 

Futerkowych, Skup i 

Sprzedaż Skór inż. 

Honorata Gralec

 0,8000Inne niewymienione odpady040199

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6706373599481118842GABIET 

GINEKOLOGICZNE 

MIECZYSŁAW 

SZATANEK

 395,4000Odpadowa tkanka zwierzęca020202A01.42.Z1300375605690002886ZAKŁAD MIĘSNY 

STRZEGOWO SP.J. 

Mirosław Płoski ul. 

Płocka 26

 6,9000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281
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 85,0600Inne niewymienione odpady020299

 52,1000Opakowania ze szkła1501077100720048260012895EKO LIDER Jarosław 

Wyglądała

 4,2400Żelazo i stal170405

 3,0100Metale żelazne191202

 85,0000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 4 022,3150Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097504193858361000847Apteka Mariańska

 0,0450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z7123539548261776028SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 2,0700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 2,1700Roztwory utrwalaczy090104

 1,2670Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2500Opakowania ze szkła150107

 1,4000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,5000Żelazo i stal170405

 0,6320Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 37,3340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0650Odzież200110

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1303469995110108149Samodzielny Gminny 

ZOZ

 0,1100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016700545577960004673P.P.H. GOMA Maciej 

Górowski

 1,3000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0240Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,5600Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 0,0153Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213M80.21.C0007991805272165143XXIV LO im. 

C.K.Norwida

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0152864015342211234NZOZ NOVADERM

 0,0175Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036705778358121044176Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Gugała
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 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 22,5000Odpady tworzyw sztucznych0702130154315479511848606UGOS Ochrona 

Środowiska Mariusz 

Kowalczyk

 1,0000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,3000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081005274027272726737RIWAL POLAND SP Z 

O O

 0,7000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027102375708211067382GABINET 

WETERYNARYJNY 

Mieczysław Osik

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030168606705262493644"B.D" BEATA 

WLAZŁOWICZ, 

DARIUSZ 

WLAZŁOWICZ

 4,4700Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105012649346JANNEL COMPANY 

POLSKA MINCER I 

SPÓŁKA SP.J.

 0,0750Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102146102813AMPIK FRESH Sp. z 

o.o.

 42,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109DJ28.61.Z0027198475670002392FABA S.A.
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 34,0000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 2,5200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 5,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Opakowania z drewna150103

 29,9000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,4100Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,2400Aluminium170402

 436,8500Żelazo i stal170405

 2,2000Mieszaniny metali170407

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117555205222236510GABINET 

ANDROLOGICZNY 

Stanisław Frącki

 0,0600Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

0201800116992245271251716Przychodnia 

weterynaryjna  Maciej 

Onyszkiewicz
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 91,2500Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

0401016727145619482199245"MAGAR" Sp.j. - Alina 

Gawrońska, Monika 

Gawrońska, Agnieszka 

Gawrońska

 236,3700Brzeczka garbująca niezawierająca 

chromu

040105

 10,5000  10.50Osady niezawierające chromu, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040107

 12,6400Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 2 600,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040112429389511523643FIRMA USŁUGI 

MEDYCZNE W 

ZAKRESIE 

ENDOKRYNOLOGII , 

GINEKOLOGII i 

POŁOŻNICTWA

 0.80Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101090100548381250063605GALWANIZATORSTW

O EDWARD 

TRZONKOWSKI

 0,1320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1023Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181N85.20.Z1404162785221601002Przychodnia 

weterynaryjna Hanna 

Nogalska
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 0,0141Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412854245661788855DENTIN GABINET 

DENTYSTYCZNY 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA

 15,3690Odpadowa tkanka zwierzęca0202020131670465272166622WARSZADIS SP. Z 

O.O.

 2,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 1,2770Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,2250Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0520Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,8280Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506142275250RODENTIA PEST 

CONTROL

 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091418467795213528934JASMINUM SP. Z O.O.
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 0,7000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056103178457741002289Wojewódzka Stacja 

Pogotowia 

Ratunkowego i 

Transportu Sanitarnego 

w Płocku SPZOZ

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,3300Żelazo i stal170405

 2,0619Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405470815252184060NZOZ Neldent

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0007Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701995927971153023Gabinet Kosmetyczny

 17,8300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z6706814497960013726ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNY 

GROMAL JERZY 

GROCHOWIECKI

 0,7300Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141427356807010272815Ośrodek Edukacji 

Informatycznej i 

Zastosowań 

Komputerowych w 

Warszawie

 0,0400Odpady wielkogabarytowe200307

 0,5520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080141477615341039885"ARKAZEN" Zenon 

Ciarka

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020119009041180158541Paweł Żabolicki

 0,1720Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091403731559482421577APTEKA POLSKICH 

FARMACEUTÓW S.C.

 0,3200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016702296727981327074SAMODZIELNY 

PUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,3800Roztwory utrwalaczy090104

 1,2900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0285Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021454876564960226136GABINET 

WETERYNARYJNY 

ŁUKASZ 

OMELAŃCZUK

 38,0000Odchody zwierzęce020106A01.24.Z7980008527Krzysztof Sienkiewicz

 0,2000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119638791130757647Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Fligiel

 0,1790Opakowania z papieru i tektury1501010130245425341980290Mini Market Trójkącik 

Krzysztof Szamota

 0,1240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119821385221595201Usługi stomatologiczne 

Ewa Witkowska - 

Piątkowska

 30,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.11.Z5504208687571002237"ELKUR"  Franciszek 

Kurowski Sp. Jawna

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 400,6400Odpady palne inne niż wymienione w 

19 02 08 lub 19 02 09

190210

1540



 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035512928307621870310"MEDICUS" LEKARZE 

EWA SUCHECKA, 

IWONA 

WRÓBLEWSKA - 

Spółka Partnerska

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108574905291023059NZOZ "TAK-MED"

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012406690GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Mirosława 

Kocęba-Piątek

 0,0210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180107858615261012016Vaillant Saunier Duval 

Sp. z o.o.

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010106858525210402842Górczyńskcy P.U.H.

 0,8000Drewno170201

 0,0900Opakowania z papieru i tektury1501016708250559481000247Walczyn Alicja PPHU 

HUZAR

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1541



 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1421451225242695824Farmas Sp. zo.o.

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030128807765361001874Gabinet 

Stomatologiczny Edyta 

Kozłowska

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1130Opakowania z papieru i tektury1501010153230205252256397REBA ORGANIZACJA 

ODZYSKU S.A.

 0,0340Papier i tektura200101

 195,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011423151627962906670KAMEL STEEL s.c. B. 

Metlerski, E. Fiołna, K. 

Metlerski

 0,0380Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0810Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0014Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102368457741101790Indywidualna Praktyka 

Lekarska

1542



 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026701965478121021399ROBERT MARSZAŁEK 

LEKARZ 

WETERYNARII

 0,0072Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021412885235661926820GABINET 

WETERYNARYJNY 

"TAURUS"

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123056415221923272Gabinet 

Lekarsko-Stomatologic

zny Jacek Janczarski

 0,7200Opakowania z papieru i tektury150101140549855Mingo Investments 

Sp.z o.o.

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0235Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300356965661068747Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Maria 

Nawrocka

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1543



 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426963078322002374Gabinet Fizjoterapii 

"FIZJOART" Marcin 

Madeja

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080173062439512017652Zaborowski Sp. z o.o.

 0,0720Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,5360Zużyte opony160103

 0,2950Filtry olejowe160107

 0,5240Metale żelazne160117

 1,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,6130Szkło160120

 0,6540Inne niewymienione elementy160122

 0,0160Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317G50.10.B0022025351130023307Signella Trucks Sp. z 

o.o.

 3,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4100Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,2610Opakowania z papieru i tektury150101

1544



 0,0290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3880Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte opony160103

 1,3050Filtry olejowe160107

 2,3200Metale żelazne160117

 0,2340Tworzywa sztuczne160119

 0,1970Szkło160120

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 4,3200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,2500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050021559205260211618PLANETA SP.ZO.O.

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

1545



 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030505007035420110560CHEL-MED

 0,0002Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141309447435661888864Biblioteka 

Pedagogiczna w 

Ciechanowie

 0,0200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100020052435260152790INVESTIM S.A.

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0100Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214K74.12.Z7103867838221470263Samorządowy Zespół 

Oświatowo-Wychowaw

czy

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0785Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0172897865252211006NZOZ "Stomatologia 

Rodzinna"
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 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406216187761166249Protetyka 

Stomatologiczna 

ASDENT

 0,0100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0181Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6103009807741499255INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOANNA 

SOKOŁOWSKA

 234,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010125294641130052711"DROMO" Sp.j. W. 

Pacholczyk, K. i J. 

Pragacz

 154,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,0260Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317DI26.51.Z0122654851130888504APLISENS S. A.

-Produkcja 

Przemysłowej 

Aparatury Pomiarowej i 

Elementów Automatyki

 2,5580Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1547



 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0918Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401788155311587033Dom Pomocy 

Społecznej Im Jana 

Pawła II

 1,2200Oleje i tłuszcze jadalne2001251905928305860107094Zakład Cukierniczy 

Pawłowicz Edward

 20,4750Opakowania z papieru i tektury150101DN37.10.Z1410992369522075450Siglo Sp. z o.o.

 5,6750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0490Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 56,6290Metale żelazne191202

 355,1010Metale nieżelazne191203

 335,8410Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0038Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152865075261297533Stomatologia Iwona 

Makowska

 0,1150Opakowania z papieru i tektury150101142743691Mennica Polska od 

1766 Sp. z o.o.

 6,3880Opakowania wielomateriałowe150105

1548



 0,0680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426518655671323431DENTILAND 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JAROSŁAW PAWLAK

 0,0320Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811465089989512363733PULS-VET S.C.

 0,0016Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0575Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 14,8100Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.23.Z6305172967880008752Wavin Metalplast-Buk 

Sp. z o.o.

 0,6400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 4,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 3,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,7200Opakowania z drewna150103

 0,4200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1549



 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419740469482543429Usługi 

Stomatologiczno-Medy

czne "STOM-MED"

 6,0000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0084232668221007298GRUPLAST GRUBA  

SP.J.

 0,0250Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 17,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania z metali150104

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1550



 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0010Inne niewymienione elementy160122

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,0000Żelazo i stal170405

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174441175272180154Małgorzata Gajewska 

Ginekolog-Położnik

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101755088241003671Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Andrzej Kresa

 1,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105010839440Harsco Infrastructure 

Polska Sp. z o.o.

 0,1870Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1551



 0,0760Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,3200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 26,5400Drewno170201

 5,6320Aluminium170402

 55,9500Żelazo i stal170405

 1,4150Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085512581347581545778M-K Auto Moto 

Krzysztof Zieliński

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,4600Metale żelazne160117

 0,0650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

1552



 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401372655272121269NZOZ BARKA 

PORADNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ W 

ZABRODZIU

 0,0023Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0101298495261731536GAB. STOM. BOŻENA 

GAJEWSKA

 0,1200Inne oleje hydrauliczne130113DA15.33.A0110420915240401445FANEX Sp. z o.o.

 53,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 12,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8100Opakowania z metali150104

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801121406235925221345220ANDMAX

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103864157761072258NZOZ Anest-Med 

Poradnia Rodzinna

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095512960117581248081Punkt Apteczny Alina 

Bakerzak

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016705742518120003904ZAKŁAD 

TRANSPORTOWO-BU

DOWLANY 

KRZYSZTOF WACH

 0,3960Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140151775925252244112GENEXO Sp.z o.o.

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4210Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0060Inne baterie i akumulatory160605

 1,8670Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,7580Papier i tektura191201

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131416057007010156121IT. expert  Sp. z o.o.

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,6800Papier i tektura200101
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 0,0280Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203008166591Elektromechanika 

Pojazdowa Sylwester 

Umowski

 0,5810Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110O90.01.Z1413190705361834901"POLSKA GRUPA 

RECYKLINGU 

PROEKO" Sp. z.o.o

 22,4100Opakowania z papieru i tektury150101

 61,7360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,8350Opakowania z drewna150103

 1,3650Opakowania z metali150104

 4,9050Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 3,7880Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,5370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 40,0840Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 106,3340Inne baterie i akumulatory160605

 6,8400Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 3,6370Papier i tektura191201

 131,8810Metale żelazne191202

 2,8330Metale nieżelazne191203

 86,3330Tworzywa sztuczne i guma191204

 4,1670Szkło191205

 15,2600Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207
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 672,8900Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501011401152465291701507METALMARKET 

S.W.H. Drązikowscy 

Sp.j.

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7450Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810124531305211988175Gabinet Weterynaryjny 

Tomasz Kuszewski

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0302Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131400399479521963378Centrum Kardiologii 

Allenort NZOZ ul.Aleja 

Rzeczypospolitej 5

 0,0252Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 14,9066Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0084Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0042Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0375Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103144417317GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARZENA PRZONKA
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 5,2800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701075503697657580007369STACON TIS DUSZAK 

Sp.j.

 12 817,1870Żelazo i stal170405

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092205190165833003640Pod Temidą Sp z o.o.

 3,1510Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DL31.10.B0004562187990003885SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW 

"ELEKTRON"

 11,9470Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5970Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,9520Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0053Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0765Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811463102338381815802Karolina Chojnacka 

Przychodnia 

weterynaryjna WETKA

 0,0085Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208010298084Naprawa Wózków 

Podnośnikowych S.C. 

Arkadiusz 

Miąskiewicz, Tadeusz 

Wnuk

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0004Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801015500687047581183039Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka LEkarska 

Beata Gerwatowska

 0,0005Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081403871347611493981MAX-AUTO 

AUTOKOMIS-NAPRA

WA POJAZDÓW Rafał 

Wacławski

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031444101667542670924Aesthetica Gabinet 

Stomatologii i 

Medycyny Estetycznej

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 18,1000Opakowania z papieru i tektury1501011415063977010135774Grupa Przyjaznych 

Sklepów Hali Banacha 

AMICUS Sp. z o.o.

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096700146417970002670APTEKA Elżbieta 

Ścisłowska

 2,2790Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DH25.24.Z6702085989482033533BRAVA SP. Z O.O.

 0,7660Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,2910Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0840Opakowania z metali150104

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181403559099521821773INOX-DEKOR-PL 

Danuta Klimowicz

 0,3780Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2160Tworzywa sztuczne170203

 0,6000Żelazo i stal170405

 0,3710Odpady metali nieżelaznych191002

 0,5960Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091421661825252199624APTEKA NA 

MARIENSZTACIE
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 0,0655Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111007761130032016AKARD Sp. z o.o.

 0,0750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081411575547962627473Serwis 

Automatycznych 

Skrzyń SAS Łukasz 

Noga

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0031Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Płyny hamulcowe160113

 1,3000Metale żelazne160117

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204016166538FIRMA KSIĘGARSKA 

OLESIEJUK SP. Z 

O.O.

 159,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 6,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202DA15.71.Z7100344758210002794Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

MarcMedic

 68,5140Zmieszane odpady opakowaniowe150106140366132PROJEKT 

KOMERCYJNY 10 SP. 

Z O.O.

 2,8520Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0345Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0115862305211096790Este-Dent Prywatna 

Praktyka Lekarska Dr 

n.med. Monika 

Pordes-Kotowska

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208K74.30.Z5500463877581553275DRĘŻEK" s.c.

 0,1230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0880Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117

 0,2500Metale nieżelazne160118

 0,3040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025504260497621012428Gabinet Weterynaryny 

Stefana Smolińskiego

 0,8400Opakowania z papieru i tektury1501010128639091131857799KA-GRA S.C.

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2038Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6720316847962418640Gabinet Stomatologii 

Nowoczesnej  "Laser- 

Dent" s.c. NZOZ
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 0,0525Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0700Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401086708038529481007918CZARPOL Cezary 

Adamczyk

 1,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103686721130208461Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

VIVAMED

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122972325222386830Gabinet 

Stomatologiczny 

Aleksandra Sitarek

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501010502144525321088521P.H.U. "MALINOWSKI" 

Ireneusz Malinowski

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Zużyte opony160103

 2,0500Metale żelazne160117

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z6705099057961000803Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "OMEGA"

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,7360Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050152806281180063510"POL-BOT 

KRUSZYWA" Sp. 

z.o.o.

 0,8000Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Filtry olejowe160107

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036705029107960003159Apteka mgr farm H. 

Borysewicz-Pawik

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6729911317962629466NZOZ PRZYCHODNIA 

SPECJALISTYCZNA 

"D. MACIERZYNSKA I 

PARTNERZY 

-LEKARZE"

 0,0065Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103017276944Stomatologia Renata 

Rajchert

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090152017701132369607Na Radzymińskiej - 

D.rus, M.pluta sp. j.

 0,1770Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.11.Z017196300Urząd Dozoru 

Technicznego

 0,0970Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 2,0960Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2632Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0260Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0380Inne baterie i akumulatory160605

 13,8130Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.50.Z1404649179710670536ELGO Lighting 

Industries S.A.

 4,0150Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0210Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,6020Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 16,9520Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1,1430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2950Miedź, brąz, mosiądz170401

 21,9190Aluminium170402

 26,4570Żelazo i stal170405

 5,7050Metale żelazne191202

 2,6800Metale nieżelazne191203

 16,1050Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,4200Szkło191205
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118262141130626112Gabinet 

Stomatologiczny 

Mariusz Rasiński

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463488915251048142Prywatne Liceum 

Ogólnokształcące 

Zgromadzenia Sióstr 

Zmartwychwstania 

Pańskiego im. Matki 

Jadwigi Borzęckiej

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.B0117780245221069122AZ AUTO SP. Z O.O.

 0,4100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0490Tworzywa sztuczne160119

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117987205241825555PRACOWNIA 

TECHNIKI 

DENTYSTYCZNEJ I 

ORTODONCJI

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803187100081018210006289PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

SIEDLCACH Sp. z o.o.

 0,7210Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,8800Zużyte opony160103

 0,0620Filtry olejowe160107

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,7300Żelazo i stal170405

 288,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056700686257960077815ZAKŁADY DRZEWNE 

"GAJEWSKI" IRENA 

GAJEWSKA

 9,2600Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z1303338215670004540ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO Z. 

Zielonkowski

 0,2600Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 3,5800Opakowania z papieru i tektury1501010157955741070001011RREEF Spezial Invest 

GmBH Sp. z o.o.

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2100Papier i tektura191201

 0,0325Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463966485221921758Maedyczne Studium 

Zawodowe
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 34,5000Opakowania z papieru i tektury1501013015600227822513172ANIMI Sp. z o.o.

 2,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z6722107258121378026F.H.U. Henryk 

Świdnicki

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208141402261AUTO-SERWIS S.C. 

Wojciech Kacprzak, 

Alicja Krajewska

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0051745328210009454APTEKA PRYWATNA 

LEKO

 0,0100Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201041461310978371014868FERMA DROBIU - 

ALINA STĘPIEŃ

 3,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085500184977610001378Sklep Wielobranżowy 

Montana Usługi 

Transportowe Export 

Import Władysław 

Tworkowski

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0230Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706349297961101125Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Dobrowolska-Zębik

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181404966405261366033EKOIMPEX

 0,0820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania ze szkła150107

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0820Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,1600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 6,7200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 156,6465Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100925085261746899Dom Dziecka nr  15

 0,0380Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.47.Z5503791897620005805ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY MIROSŁAW 

PASTERCZYK

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803187100218288260003703"FEDRO" Sp. z o.o.

 0,4640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8200Filtry olejowe160107

 0,4200Inne niewymienione elementy160122

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030171946085261632428Anna Żuławnik

 1,3800Metale nieżelazne191203DH25.21.Z0114403195321027169TWORZYWA 

SZTUCZNE PRZEMIAŁ 

i REGRANULACJA 

Władysław Kurzyp
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 0,0061Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164516705291088277Gabinet 

Stomatologiczny 

Jarosław Wielogórski

 5,2000Osady z dna zbiorników0501030706254875490000173Firma "Chemorozruch" 

Przedsięborstwo 

Remontów i 

Modernizacji Sp. z o.o.

 1,2000Zaolejone osady z konserwacji 

instalacji lub urządzeń

050106

 0,3000Inne niewymienione odpady070299

 9,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205550046045HANDEL 

OGUMIENIEM "MIK" 

Sp.j. Marek 

Jędrzejczyk, Bogusław 

Jędrzejczyk

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,3000Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,2500Metale żelazne160117

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,7500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301G52.48.A6111239077741594410BIUROMAX
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419658288241654078"KAMELEON" SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY Weronika 

Witul

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DN37.20.Z0113550515321010950PPHU "ANNA" 

WOJCIECH BOGUCKI

 0,1350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2700Opakowania z drewna150103

 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116525608212116450NSZOZ "Stomatologia" 

s.c.

 0,1400Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103O92.11.Z0002749385250010522WYTWÓRNIA 

FILMÓW 

DOKUMENTALNYCH I 

FABULARNYCH

 0,8500Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,2680Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0402Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,8000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001
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 0,1103Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z013280009Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Praktyka Grupowa 

Lekarza rodzinnego 

s.c. w Halinowie

 1,7300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010003067335311331954Nowodworskie Centrum 

Medyczne w Nowym 

Dworze Mazowieckim

 1,7800Roztwory utrwalaczy090104

 4,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6440Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 25,5080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1730Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,3600Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108
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 0,0384Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161130748381644967NZOZ Pielęgniarstwa 

Środowiskowo-Rodzinn

ego "PROMYK"

 0,0105Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0418Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802028523404148691820619GABINET 

WETERYNARYJNY 

HELP-VET LEK. WET. 

ŁUKASZ LIS

 1,5000Odpady tworzyw sztucznych070213F45.21.C3004548787792298897JT Zakład Budowy 

Gazociągów

 0,3500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,5920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,5000Tworzywa sztuczne170203

 1,2500Żelazo i stal170405

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.32.Z1465707159512365614TWOJA FARMACJA 

SP.ZO.O.

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115803165341317485Jolanta Elzbieta 

Michalak lek.stom.

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 99 150,0000Odpady z wydobywania kopalin innych 

niż rudy metali

010102CB14.21.Z5105078277390100769Olsztyńskie Kopalnie 

Surowców Mineralnych 

Sp. z o.o.

 47 000,0000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412

 0,9700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Filtry olejowe160107

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 15,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 3,8000Opakowania z papieru i tektury1501011410157655222858022PROFBUD-WILANÓW 

Sp.z.o.o.

 1,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 50,7500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114715505261540175Gabinet 

Stomatologiczny Agata 

Kurkiewicz

 0,0008Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402164675341300266GABINET 

KOSMETYCZNY 

"CELINKA"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160872185241130379NZOZ Stomatologia 

Iwona Sobiech
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 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032731835176471817123Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Ciszewska

 1,9600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z0003103151250931792S.Z.P.Z.O.Z. - 

WOŁOMIN

 2,2800Roztwory utrwalaczy090104

 0,1030Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0160Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,0290Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4330Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 51,9630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0486Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0125Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 181,0900Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080062386711180015379PHU TOREX 

Mechanika Pojazdowa 

Jan Przybysz
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,6000Opakowania z papieru i tektury1501010116651369521004123MAG-MAR JÓZEF 

SUSFAŁ

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 1 980,0000Odchody zwierzęce0201061308501725110099232Mariusz Linek

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412806007791263425Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0037Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118883625291175935Gabinet 

stomatologiczny Julita 

Szlęzak-Kwitkiewicz

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208142998505Grand Auto Service 

Krystian Gwóźdź

 0,0200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0300Zużyte opony160103
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 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 14,3000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003011409525517591675169E.S. Loogisties Sp  z 

o.o.

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412672257991775644Prywatna Przychodnia 

Stomatologiczno-Lekar

ska Krzysztof 

Strzelecki

 0,4000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110153272355242447598AUTO-MŁYNARSKI 

s.c. Agnieszka 

Młynarska, Tomasz 

Młynarski

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020107038055210421360Klinika Weterynaryjna 

"Elwet" E.Kurska, 

B.Kurski, G.Kurski

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107141051180145076Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Chrzanowska

1578



 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130084830445340204595Wytwarzanie i 

Konfekcjonowanie 

Wyrobów chemicznych 

BARWA

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122669061130274831CENTRUM 

MEDYCZNE PRAGA

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180102375047970007437"AUTOPOLMOZBYT" 

Sp. z o.o.

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1150Filtry olejowe160107

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1400Żelazo i stal170405

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010437367Gabinet Lekarski 

Ginekologia i 

Położnictwo Dorota 

Wojdak-Płonka

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602142725925386461030947Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowo-Kre

dytowa PIAST

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0061Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031423582661132800264Elite Nail Look Day 

Spa s.c.

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050171664341130181130P.P.H.U. SKWARABI 

PAWEŁ SKWARA

 15,6800Szkło1601206719265977971382611P.H.U. GOLDEN-BAY 

Jarosław Jerzy Wiewiór

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719673959482121817NZOZ "USTRONIE" 

SP. Z O.O.

 0,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100004683878260000998Spółdzielnia 

"POLFRAMET"

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 20,3400Metale żelazne160117

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1304248545671452708PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ELŻBIETA 

SOBIERAJEWSKA

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2220Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105L75.22.Z0100430135320015017Wojskowy Ośrodek 

Farmacji i Techniki 

Medycznej

 0,0001Odpady zawierające rtęć060404

 0,0006Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0005Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,3280Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,0370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1300Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1442Inne baterie i akumulatory160605

 0,1580Drewno170201

 0,0040Tworzywa sztuczne170203

 0,0057Aluminium170402

 8,5540Żelazo i stal170405

 0,0160Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 5,3550Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 3,0425Papier i tektura191201

 0,0785Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z710215260Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Lek.Stom. Krystyna 

Więckowska
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0116691575211165290GABINET LEKARSKI 

JACEK TULIMOWSKI

 1,1240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K73.10.F0152944871132393221Wojskowy Instytut 

Medyczny

 0,0900Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0900Roztwory utrwalaczy090104

 383,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Zużyte opony160103

 0,9960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Aluminium170402

 21,2300Żelazo i stal170405

 162,0650Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 217,6680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

1583



 10,7690Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,8980Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,7600Skratki190801E41.00.B551204428 000197621848859ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

SOMIANCE

 0,7900Zawartość piaskowników190802

 1,2500  0.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041403297347971635532AL-DENT ANETA 

LEBIEDZIŃSKA

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5504381477581040305Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Marzena Jolanta 

Kuźmińska

 0,9000Opakowania z papieru i tektury1501011420699935242691795HTI BP Sp. z o.o. 

Warszawa s.k.

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Papier i tektura191201

 0,0001Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041416584348381768037INSTYTUT URODY 

ALEKSANDRA DZIAG

 13,5000Skratki1908011434289805213613031OCZYSCZALNIA 

ŚCIEKÓW SAUR 

KONSTANCJA

 34,0000Zawartość piaskowników190802

 282,0000  78.90Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

1584



 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459787271181838315BEAUTIME 

ALEKSANDRA 

SOSIŃSKA-PIELAK

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020101020525271362887Mechanika Pojazdowa 

Barbara Kacperek

 0,1600Żelazo i stal170405

 0,0063Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300753205671173032PRYWATNY GABINET 

OKULISTYCZNY 

HANNA ALINA 

GIERZYŃSKA-ZALEW

SKA

 0,0003Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104382968221440233PRACOWNIA 

DENTYSTYCZNA 

EWA SAMODER

 0,0513Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102249961130002334Aplauz Dental Ryszard 

Borowski

1585



 0,0255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031436844767743208894REZO-MEDICA

 0,4000Inne niewymienione odpady0801990100589605220002334POLSKIE LINIE 

LOTNICZE LOT S.A.

 3,1570Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,4180Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 25,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 1,4000Inne niewymienione odpady160199

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,9010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Inne baterie i akumulatory160605

1586



 0,1000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1,4000Drewno170201

 0,4000Żelazo i stal170405

 1,5000Skratki190801

 10,0000Inne niewymienione odpady190899

 0,1000  0.10Inne niewymienione odpady190999

 11 400,0000Odpadowa masa roślinna0201030502293015420211309PRYWATNE 

GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE SP Z O 

O

 800,0000Inne niewymienione odpady020199

 6,3900Opakowania z papieru i tektury1501010051729298220003973PPH PAJDA JANUSZ 

Export-Import-Konfekcj

onowanie-Dystrybucja-

Transport

 1,0000Zużyte opony160103

 1,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010124876135212230285NZOZ CENTRUM 

DIAGNOSTYKI 

MEDYCZNEJ 

TARCHOMED

 0,0600Roztwory utrwalaczy090104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030107130865271036320ELEX ELŻBIETA 

RZECZKOWSKA

 0,1800Metale żelazne160117

1587



 0,3570Inne niewymienione elementy160122

 2,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,5800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,4000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020152813265242442164KRYNICA VITAMIN 

SP. Z O.O.

 78,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 53,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 40,9000Opakowania ze szkła150107

 186,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 19,0800Aluminium170402

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0118202305221070906STOMATOLOGIA 

OGÓLNA EWA 

GOŁĘBIOWSKA-KAD

E

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0132759205241453622Gabinet 

Stomatologiczny 

Bożena-Kubal

 7,7000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0080259857620002209PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWE POMEL 

SP. Z O.O.

 0,9330Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1900Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 1,1280Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

1588



 9,6500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0940Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,6050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,1195Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 342,0500Żelazo i stal170405

 1,9560Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 25,0750Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0038Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213E41.00.B1410082745321940459ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

WIĄZOWNIE

 0,0500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 4,0000Skratki190801

1589



 4,0000Zawartość piaskowników190802

 240,0000  78.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 20,0000Inne niewymienione odpady190999

 1,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,2740Opakowania z papieru i tektury150101L75.14.Z0148728065252095497MINISTERSTWO 

OBRONY 

NARODOWEJ 

DEPARTAMENT 

ADMINISTRACYJNY

 0,5460Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0490Opakowania ze szkła150107

 0,1060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2260Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 11,7830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9940Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,2440Inne baterie i akumulatory160605

 0,5245Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 23,5410Drewno170201

 0,4915Aluminium170402

 23,9620Żelazo i stal170405

 30,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

1590



Papier i tektura191201

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030133014215342030952DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0400Skratki190801

 0,1100Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081412446787743039925ORLEN TRANSPORT 

SPÓŁKA AKCYJNA

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3300Filtry olejowe160107

 4,3500Metale żelazne160117

 1,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,6000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180157607365213295921Kosmetyczne Instytut 

Dr Irena Eris Sp. z o.o.

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2460Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0020Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

1591



 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2485Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101707447742294354Usługi Medyczne P&P 

B. P. P. Staniszewscy

 0,0395Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7504903838381040264PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Bogumiła 

Kmiecińska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0057Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030120964275251019933RADOSŁAW 

MOJSIEJENKO 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

1592



 0,0006Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z5504800507621007611GABINET 

KOSMETYCZNY 

URSZULA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161358801251037863NZOZ Lecznica 

Stomatologiczna 

"AMOLAR" s.c.

 15,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203670973117PRZETWÓRNIA 

OWOCÓW I WARZYW 

SA

 1,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,0120Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

1305010045878587580000597Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"FORTY" Sp.z o.o.

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030131596095212916189Prywatna Przychodnia 

Lekarska

 0,2500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101L75.23.Z0003204728211047020Zakład Karny w 

Siedlcach

1593



 0,3000Roztwory utrwalaczy090104

 12,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0321Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 6,9500Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010026144Gabinet kosmetyczny 

Hanna Florczyk - 

Chmurska

 2 163,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010157592425222729419ENERGETYKA 

URSUS Sp z o.o.

 15,6860Odpadowa tkanka zwierzęca020202F45.21.A1300384825690011164P.P.H.U. Bogdan 

Pawłowski

1594



 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500838277571092476Przychodnia Lekarska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5625Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1406046895222820545Prywatna Przychodnia 

Stomatologiczna 

CAVIDENT s.c.

 0,0560Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 47,4400Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.20.Z6700114827961009075Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe "MARK" M. i 

K .Szczęsny Sp.j.

 0,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 13,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4700Żelazo i stal170405

 0,2000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,3300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136110153139710539078Starostwo Powiatowe 

w Gostyninie

 0,1950Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

1595



 0,0153Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110361507741876255Indywidualna Praktyka 

Lekarska Anna 

Olkowicz

 0,1720Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055504589837571082650Firma 

Handlowo-Usługowa 

Ewa Rzewnicka

 5,7200Zużyte opony160103

 0,0330Filtry olejowe160107

 0,0400Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 79,1500Metale żelazne160117

 0,9200Metale nieżelazne160118

 11,5400Tworzywa sztuczne160119

 3,2200Szkło160120

 1,5330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130111798781180019377CIECH S.A.

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 74,9750Opakowania z papieru i tektury1501010111947315211020539MADEJ Sp. z o.o.

 5,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7124875838211197854Apteka KlimApt Jolanta 

Klimowicz

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109452185261589661PRACOWNIA 

PROTETYKI 

STOMATOLOGICZNEJ 

Lewalska Lidia

1596



 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205141911258Kopeć Krzysztof Auto 

Naprawa

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 1,0000Metale żelazne160117

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,2150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417395755222914884Centrum Medyczne 

Platany Sp. z o.o.

 0,0530Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E41.00.A0172823301250005499Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o.

 0,1410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,1110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1597



 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1180Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 40,9000Skratki190801

 49,0000Zawartość piaskowników190802

 5 266,0000  1,105.90Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 559,0000Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204DA15.13.A0505745355422401391Zakład Produkcji Pasz 

KEMOS

 0,0161Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160171764155341211901TENDER  W.  MŁOT

 0,6415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149254251181429812Samodzielny Gminny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101DG24.14.Z0081581957740006428WYTWÓRNIA 

STERYLGAZ SP. Z 

O.O.

 0,9000Opakowania z metali150104

 0,0150Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060503821845441003421OMG Sp. z o.o.

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

1598



 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,1000Żelazo i stal170405

 1 062,9000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213711692536GEOCOMA Marcin 

Chalecki

 221,8200Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 4,5000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 1 800,2100Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 281,8400Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026706513427990004867BOGDAN MALEWSKI 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-DORADC

ZE DR MALEWSKI w 

Gielniów

 30,0000Odpadowa tkanka zwierzęca0202026100172387750004454P.P.H. HOMAR H. 

Kalinowski, R. 

Kalinowski s.j.

 6,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z drewna150103

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1850Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001019511544935Usługi Stolarskie 

Fryderyk Kupiec

1599



 1,7500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 89,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020130660035211139654NZOZ "FENIX 2" 

TOMASZ NOWAK

 4,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,9100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,8000Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 18,6000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1 812,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0084Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116843538212200860NZOZ "ARKA"

1600



 75,2150Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DH25.22.Z0124014801131223072MARFLEX M.J. 

MAILLIS POLAND

 2 459,1750Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0470Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 38,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 56,7990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 104,9900Opakowania z drewna150103

 0,0490Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0890Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,1580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,8000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,1140Tworzywa sztuczne160119

 0,1400Inne niewymienione odpady160199

 0,0290Inne baterie i akumulatory160605

 0,3470Żelazo i stal170405

 21,3000Opakowania z papieru i tektury1501010154374785222675385GALON-POLSKA Sp. 

z o.o.

1601



 2,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DE21.21.Z9503085219181579071Model Opakowania Sp. 

z o.o.

 3 939,4000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 1,3000Inne niewymienione odpady030399

 2,4000Odpady tworzyw sztucznych070213

 91,1000Szlamy farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 14

080315

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 7,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,9340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 1,9000Żelazo i stal170405

1602



 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503406107611012295INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA lek. stom. 

Beata E. Helnik

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Odpady agrochemikaliów zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)

020108G51.90.Z0105982775260212687BASF POLSKA SP. Z 

O.O.

 0,7886Przeterminowane środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480

 0,0032Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4900Odpady wielkogabarytowe200307

 1,2630Opakowania z papieru i tektury150101017483028"STYRMANN" SP. Z 

O.O.

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3460Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318140594258ORLEN 

KSIEGOWOSC Sp.z 

o.o.

 0,1410Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1603



 0,9360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0030Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 19 590,7900Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010168663595311384695JMR-TRANS Krystyna 

Pietrzak

 6 271,0000Gruz ceglany170102

 60 952,8000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 112,7100Drewno170201

 5 306,2000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 22,5900Odpadowa papa170380

 1 013,4770Żelazo i stal170405

 184 025,5600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 6,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 3,5000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 134,5500Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0101797709511273241GABINET STOM.

 0,0390Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307I60.24.B0120054075270022391DHL EXPRES 

(POLAND) SP. Z O.O.

 0,0040Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 36,1280Opakowania z papieru i tektury150101

 42,8650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,2570Opakowania z drewna150103

1604



 0,1260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,1500Papier i tektura200101

 0,2500Tworzywa sztuczne200139

 6,9600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,4290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136700010709481122513NAUCZYCIELSKIE 

KOLEGIUM JĘZYKÓW 

OBCYCH

 0,3340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113768285341446490Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Ewa 

Kraśnicka

1605



 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709608017981066509Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata Michalak

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Opakowania z drewna150103G51.46.Z0126646601130011362PROSPER S.A.

 0,6000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146707272757961065843Kolegium 

Nauczycielskie

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0390Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0121276719521227573Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Gołębiowska

 78,1000Opakowania z papieru i tektury150101550381424CELLPAK ZDZISŁAW 

KOZIATEK

 2,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

1606



 0,1920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0113651505211077456Jacek Jakubowski 

"Mechanika 

Pojazdowa"

 0,0480Filtry olejowe160107

 14,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140008128385271280557ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 

W WARSZAWIE

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706374777961201507GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Małgorzata Wieloch

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141354556VIOMEDICAL Sp.z o.o.

 0,6710Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602111233304105271557591SATORIA Group S.A.

 1,4020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405977658381772978NZOZ ZDROWIE 

Pielęgniarstwo 

Środowiskowo-Rodzinn

e

 0,0078Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1607



 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,6100Skratki190801E41.00.A5512566497581002871Oczyszczalnia 

ścieków w Kadzidle

 0,6000Zawartość piaskowników190802

 61,3600Opakowania z papieru i tektury1501011411459247010091462Atrium Promenada Sp. 

z o.o.

 30,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,4800Opakowania ze szkła150107

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0163606831132255803Apteka VIT-Farm Sp. 

Jawna

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095507468257591263099APTEKA

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G52.12.Z0161971028381037167Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"MIRMA" Mirosław 

Kałęcki

 0,5500Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.30.A6705632247960009475P.P.U.H. "FAMILIA" 

Agnieszka 

Mazurkiewicz i Spółka

 0,4000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0420Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0007Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4032Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7123825368261950443Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"SOMED"

1608



 0,0255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110048066760102525Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

SANUS

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021424132615671881065Gabinet Weterynaryjny 

JAN-VET Magdalena i 

Łukasz Jankowscy 

S.C.

 0,0260Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026706586868121036805Lecznica dla zwierząt 

lek weterynarii Andrzej 

Baran

 0,1560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0102048355291183828Gabinety 

Stomatologiczne 

ANDROSZ NZOZ

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205243355670 000278212067869BEKAS Bartosz 

Sołoducha Stacja 

Demontażu Pojazdów 

Nr W3

 16,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 92,4000Zużyte opony160103

1609



 1 998,0000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,7100Filtry olejowe160107

 0,2000Płyny hamulcowe160113

 1,5000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,9500Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 994,8500Metale żelazne160117

 188,8500Metale nieżelazne160118

 50,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6100Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 0,0200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301106100230497740015083"BUDMAT" 

HURTOWNIA 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH - 

Bogdan Więcek

 0,0000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 2,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 31,5050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 78,1800Opakowania z drewna150103

 117,0330Opakowania z metali150104

 51,1800Opakowania wielomateriałowe150105

 9,5400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0045Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

1610



 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1 366,2930Żelazo i stal170405

 0,0000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0000Papier i tektura191201

 0,2520Odpady metalowe020110G52.27.B0010604937960035857SPOŁEM 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW W 

RADOMIU

 9,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,1920Żelazo i stal170405

 1,2100Papier i tektura191201

 0,2000Urządzenia zawierające freony200123

 0,4290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112441335260056980PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

POGRZEBOWYCH 

GALAXY S C

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400192705381156427emDENT 

MariolaGruchoła-Kuźmi

uk

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 22,0000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DA15.11.Z6705470997960066800ZAKŁAD GARBARSKI 

ZADORA

1611



 59,4100Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,1000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0350Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Metale200140

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z0003116455681414885SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W PUŁTUSKU

 0,0105Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

1612



 0,2670Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 11,9920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0320Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 7,1720Opakowania z papieru i tektury1501010174525595252239973Polski Bank Komórek 

Macierzystych S.A.

 0,0160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,9570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0680Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026706164307991305890Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Piotr 

Kornatowski

 0,1000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030168943385222579374Klinika Dla Zwierząt 

Marcel 2

1613



 0,0062Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415929079522058144Gbinet kosmetyczny

 0,0317Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030120756265260110633Centrum 

Stomatologiczne 

Anadent

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116994779521495440GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BARBARA 

BOROWSKA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112749215340012341Hanna 

Gonera-Pikulska

 0,7500Baterie i akumulatory ołowiowe160601DL31.20.A0154467965210527408LESTAR SP. Z O.O.

 1,1590Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123028325241862289HD DENTAL GABINET 

STOMATOLOGICZNY

1614



 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110062224345250007879Agencja Rynku 

Rolnego

 0,5920Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,5000Papier i tektura200101

 1,3000Odpady wielkogabarytowe200307

 3,1500  1.04Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109DJ28.51.Z016166969GALWANIZERIA 

GALZET MAREK 

ZATORSKI

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9400Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182O90.02.Z6103634727742233499SITA PŁOCKA 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA Sp. z 

o.o.

 0,5700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 16,1900Metale żelazne160117

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 5,6400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

1615



 0,1469Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1301447295661281607Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"RODZINA"

 0,1000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DB18.21.Z6727483247991000363PPHU "ARTMAN" Artur 

Sławiński

 0,4500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 48,5860Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201050156611589521937464Silver Media Sp. z o.o.

 1,0510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0980Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,6230Żelazo i stal170405

 0,1000Żelazo i stal170405015542471PPHU ZALMED

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.53.Z1406663487761643502GMN TECHMET Sp. z 

o.o.

 0,0200Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116
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 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,0900Żelazo i stal170405

 8,4210Opakowania z papieru i tektury1501012710694386330003565JAS-FBG S.A.

 2,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0068Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0029Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0112341301130133912Lekarz Medycyny 

Małgorzata 

Studniarska-Zięba

 0,0063Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036100313857741853426ISPL 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZA Julia 

Sztreker-Lewandowska
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 0,0188Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156284225241576454"NOWA" 

Specjalistyczne 

Gabinety lekarskie dr. 

n. med Beata 

Śladowska

 0,0009Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141412875415213472381K2 Search Sp. z o.o.

 0,0209Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0172506085371343487GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Panasiuk Dariusz

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504754507571042001NZOZ "ZDROWIE" w 

Makowie Mazowieckim

 1,6800Odpadowa tkanka zwierzęca0202020148585685271185391C.K. FISH 

Cymerman-Karkkainen 

Hanna

 0,0000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601040002883201230004427Uzdrowisko 

Konstancin-Zdrój Sp. z 

o.o.

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026700552907960025563ZPU "ROMEW" 

ROMAN CZUBAK

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 8,8440Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0166380555213114842REMONDIS DATA 

Office Sp. z.o.o.

 2,4270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3380Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,6330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7610Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 31,9530Papier i tektura191201

 4,3220Papier i tektura200101

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0102170399521023681S.P.L. SANITA

 5,0700Opakowania z papieru i tektury150101A01.12.B7100577958211001029UNIKOST Sp.j. U. 

Sztandera & A. 

Gajowniczek

 32,4600Żelazo i stal170405

 1,0000Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174524995212959721Swietłana Janczarska 

Lekarz stomatolog

 0,2000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206800115014985210281692CUKIERNIA Halina 

Kryś

 0,9300Wodorotlenek wapniowy060201

 1,6700Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania z metali150104

 0,1300Opakowania ze szkła150107

 63,1800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101I60.10.Z0172580245262544258"PKP Intercity" Sp. 

Z.O.O.

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,5730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0720Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1 186,8900Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 2,8000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 706,1660Metale żelazne160117

 3,5690Metale nieżelazne160118

 0,8200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2128Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0340Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 16,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 113,7250Żelazo i stal170405

 0,7000Odpady kory i korka030101DD20.10.B6708264748121010941USŁUGI 

PRZECIERANIA 

DREWNA Wacław 

Mazurkiewicz

 31,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,8700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0376Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7101720368231014911Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Adam 

Witkowski

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406400607961536751Specjalny Osrodek 

Szkolno-Wychowawcz

y dla Dzieci 

Niewidomych i Słabo 

Widzących w Radomiu

 1,3000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702801401011845262851983H+H Polska Sp z o.o.

 0,2300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,2100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,9600Inne niewymienione odpady160199

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 46,4500Żelazo i stal170405

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105525655251032365Marzena Grabosz 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096102304177741012945APTEKA Zielony Jar

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097102308008231423584Apteka "Eskulap" Sp. 

j.

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180161233395213041669ELEKTROXIGEN 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010284350Gabinet 

Stomatologiczny

 0,7400Tworzywa sztuczne1601196113686619710604628Firma 

Handlowo-Usługowa 

Dominik Rydz

 0,5000Szkło160120
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706374909481053083Gabinet lekarski 

Choroby kobiece i 

położnictwo  dr n, med 

Waldemar Winter

 0,3230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164468061132290053SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA Vitamed

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6102204137741887879Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Jakóbczyk

 0,0375Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300246755661348381Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Elżbieta Niemeczek

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0235Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504122907591021114Praktyka Lekarska 

Waldemar Sarnowski

 11,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0203051402124981070002536RREEF INVESTMENT 

GMBH
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 9,8950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3240Opakowania wielomateriałowe150105

 118,5290Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0750Opakowania ze szkła150107

 1,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0860Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,7060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 11,4940Papier i tektura191201

 5,0000Opakowania z papieru i tektury150101K73.10.G0001276865250007661INSTYTUT  

BADAWCZY DRÓG I 

MOSTÓW

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 39,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7000Odpadowa papa170380
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 1,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,5000Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036705728267961102478Gabinet internistyczny 

Ewa Pasternak

 0,0520Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186100213177761442057Urząd Gminy w 

Sierpcu

 0,0625Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114349685271367726Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Budkiewicz

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 32,2500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701640798111172978NZOZ PORADNIA 

RODZINNA DANUTA 

ŁEPECKA

 0,0120Odpady tworzyw sztucznych0702131508823345730013957P H U Krystel 

Krzysztof 

Stelmaszczyk

 0,0520Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,6590Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6230Opakowania wielomateriałowe150105
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0117Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126691425261540838STOMAPOL

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0109Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0163964165261536021Prywatna Praktyka 

Lekarska Monika 

Sienkowska

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,5000Żelazo i stal1704050174081408381703523"ARTBET" Sp. z o.o.

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135260213586Transition Technologies 

S.A.

 0,2120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0170Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0200Tworzywa sztuczne170203
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 0,1300Papier i tektura200101

 2,7840Odpady wielkogabarytowe200307

 0,9150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5500610277581681323Przychodnia Lekarska 

Vita-Med

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213I60.10.Z0126071645220002245Cemet S.A. w 

Warszawie

 0,1960Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1740Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.75.B6708595009481095147PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE "UNIMET" 

Justyna Klepacz

 0,7930Odpady proszków powlekających080201

 4,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0000Skratki190801145927374BPWiK Sp.  z o.o.  z 

siedzibą w Brwinowie

 30,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 30,0000Inne niewymienione odpady190899

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037500215998360001595P.P.H.U. "FAGMET" 

Franciszek 

Gaczkowski 

Niepubliczny ZOZ 

Przychodnia Lekarska 

"ESKULAP"

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5500702335422004891NZOZ PLR Sylwia 

Figura Mirońska

 0,2550Papier i tektura191201G52.31.Z670953356 000227971361448NOVA A. Kamienik A. 

Wachulec-Kamienik

 5,7000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506K73.10.G0000315325250009186Instytut Mechaniki 

Precyzyjnej

 1,1200Żelazo i stal170405

 0,0230Baterie i akumulatory ołowiowe1606010005390415291444743Urząd Gminy Leszno

 0,0016Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160164431795252190391ZRZESZENIE 

ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH 

ENERGETYKÓW

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101419479775241848881AUTO BAJ Piotr Gajcy

 3,3000Zużyte opony160103
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 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021427226021231050412Gabinet Weterynaryjny

 0,0222Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303703905691194474PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO "VENA"

 0,2780Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810130737015212703542PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT PIOTR 

RADZIEJOWSKI

 0,0415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0050Inne niewymienione odpady1308990118531225221072822PRZEDSIĘBIORSTWO 

NAUKOWO 

PRODUKCYJNE ZASO 

ELEKTRONIK 

ONEKSIAK I S KA 

SPÓŁKA JAWNA

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3570Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103710465525Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom.Elzbieta 

Dębska

 1,0520Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.14.F1401303461132555793Wojskowe Centrum 

Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa 

SPZOZ

 4,9020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0029Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104N85.13.Z6709296207991028284INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Iwona 

Urbańska-Gęsiorska

 532,2500Opakowania z papieru i tektury150101I63.12.C0160178385242388482DHL Exel Supply Chain 

(Poland) Sp. z o.o.

 37,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 174,7100Opakowania z drewna150103

 3,9600Opakowania z metali150104

 80,0200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 8,1900Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1900Opakowania z papieru i tektury1501011411550065110212504Fermy Drobiu KURAK 

Justyna Moskal

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0140Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801015511775716421203092NZOZ Przychodnia 

Lekarza Rodzinnego 

Artur Płóciennik

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318610366246Petrotel Sp. z o.o.

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1600Tworzywa sztuczne170203

 0,0143Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026707670567961063241Przychodnia 

Weterynaryjna dla 

Psów i Kotów "AS"

 0,0040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801115500440307621495355Firma 

Handlowo-Usługowa 

Jacek Osiecki

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0300Żelazo i stal170405

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117925095211057962usługi pielęgniarskie 

Danuta Szczęsna

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131404044307761627905Zakład Przemysłu 

Odzieży MARJOSS 

P.P.ZPCH M. 

Długołęcka, J. 

Długołęcki sp.j

 2,1000Tekstylia200111

 8,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 4,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709041427836091132824804INVEST BUDMAX-II 

Sp.zo.o.

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122619495251540280Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Longin Groder

 0,0376Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030110936745210410675PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

NZOZ ZDZISŁAW 

MALEŃCZYK
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 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140157042295262758516Krypton Polska Sp. z 

o.o.

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0163268931130265625NZOZ GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Beata 

Prządka-Gumiężna

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0580Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080152482705272386849PETRO-NAFT Sp. z 

o.o.

 2,0200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 105,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.12.Z120196154 000206751341621GERDA Sp. z o.o.

 1,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 10,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,5000Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 7,8000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DM34.30.A0120482915320101082"MOTGUM" S.J. 

PERCZYŃSKI I 

GODLEWSCY

 1,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 12,4300Żelazo i stal170405

 6,2400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0060Inne niewymienione odpady0803990161020765342079303Studio Reklamy 

AVATAR s.c. Sergiusz 

Nowak, Paweł 

Polakowski

 0,6510Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6920Papier i tektura191201

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020157568125242510894GENERAL 

PROPERTY SP. Z 

O.O.

 0,7640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1634



 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036728894967971560768STUDIO 

KOSMETYCZNE ELF

 0,0550Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304F45.11.Z0027102085690003147PHUP Autoservis 

Spółka z o.o.

 3,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7000Zużyte opony160103

 0,7500Filtry olejowe160107

 0,8200Tworzywa sztuczne160119

 0,7200Szkło160120

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0420Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DH25.24.Z0120671471130026530PPH MARC-TH M.B. 

KAMIŃSCY SP. J.

 0,9600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 20,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7500Opakowania z papieru i tektury1501010101227871130008420PPHU POLSPING Sp. 

z o.o.
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 0,6900Żelazo i stal170405

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110106325605241031884PPHU 

KOŻUCHOWSKI 

PAWEŁ 

KOŻUCHOWSKI  

NAPRAWY 

POWYPADKOWE

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1450Metale żelazne160117

 0,0250Tworzywa sztuczne160119

 0,2700Opakowania z papieru i tektury150101142396858Centrum Informatyki 

Statystycznej

 1,0000Papier i tektura191201

 1,9600Opakowania z papieru i tektury1501011306568895670003575ANNMARK Maria 

Magdalena Karwala

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0588Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0173752388121644798Lecznica 

Stomatologiczna Iwona 

Prędecka

 0,0026Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503869307621228855NZOZ PLR lek. med. 

Bożena Pietruska
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 0,0024Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,3000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801126729878859482343506TECHNITYNK SP. Z 

O.O.

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1230Opakowania z papieru i tektury1501010161777145241453421CHINIEWICZ Ewa 

Chiniewicz

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5970Zużyte opony160103

 0,0510Inne niewymienione elementy160122

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Drewno170201

 0,1400Żelazo i stal170405

 1,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016728825197962509489ALTHA POWDER 

METALLURGY Sp. z 

o.o.

 0,3000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0400Syntetyczne oleje z obróbki metali120110

 0,0500Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0032Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 0,3370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0128763101130184341Przychodnia Medycyny 

Rodzinnej

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 485,0830Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0106921481130089950Leroy Merlin Polska 

Sp. z o.o.

 104,7630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 801,7840Opakowania z drewna150103

 0,1370Opakowania z metali150104

 63,4200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2500Opakowania ze szkła150107

 0,3150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0594Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,9890Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 154,9100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 494,8240Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0280Aluminium170402

 41,2130Żelazo i stal170405

 57,4600Mieszaniny metali170407

 1,5400Papier i tektura191201

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091407103165213123551Apteka Rodzinna mgr 

farm. Marta Prusaczyk

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0157683825221942453Gabinet Dentystyczny 

Ilona 

Gruchalska-Paczuska

 0,2000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DB17.54.Z1205853066832008707P.P.H.U. 

Te.Ka.DECOR S.C.

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2300Metale żelazne160117G50.20.A0152708905271754340Elektromechanika 

pojazdowa "GT" Artur 

Madejski

 0,0725Metale nieżelazne160118

 0,0130Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5750Aluminium170402

 1,9700Żelazo i stal170405

 3,1200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010080398308790169156Przedsiębiorstwo 

Specjalistyczne 

ENERGOTERM Sp. z 

o.o.

 7,6300Żelazo i stal170405
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 0,0170Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803120111648365360020533MOLEX KNUTSEN 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,0210Emulsje olejowe zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130104

 0,0740Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 8,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0410Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,3000Tworzywa sztuczne170203

 0,0790Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2400Żelazo i stal170405

 2,2140Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.40.Z0122860105270254492Remo Track Grzegorz 

Grzybowski

 0,0600Metale żelazne160117
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Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7103252808241163475Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Paweł Molendowski

 1,9600Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601010023750P T-B "Świerczewski" 

Henryk Świerczewski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117698125211106643Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota 

Olczak-Kowalczyk

 3,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080121709741180551385Auto GT Sp.z o.o.

 0,3470Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,0760Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6960Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3490Zużyte opony160103

 0,7810Filtry olejowe160107
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 0,0820Płyny hamulcowe160113

 0,5400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,7850Metale żelazne160117

 1,2980Tworzywa sztuczne160119

 0,4080Szkło160120

 1,6100Inne niewymienione elementy160122

 0,2140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,8353Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458470727010318167CenterMed Warszawa 

Sp. z o.o.

 0,1090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0002Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0035Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 7,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A1408031301132647199AUTO FUS  Sp.j.

 6,2840Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,0190Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6920Zużyte opony160103
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 1,3220Filtry olejowe160107

 14,7330Metale żelazne160117

 1,1100Metale nieżelazne160118

 2,9200Tworzywa sztuczne160119

 2,8310Szkło160120

 4,2850Inne niewymienione elementy160122

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031418396677591709193NZOZ Pielęgniarska 

Opieka Domowa 

PANACEA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055500517967581089961P.B.U. BYSTREK

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,3500Metale żelazne160117

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051454896557611520264V-T-S Vtecturboserwis 

Mechanika Pojazdów 

Samochodowych
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0025Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010123746075251499057Stomatologia dr 

Waldemar Bocheński

 0,0232Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0005Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122406345321105254Salon 

Fryzjersko-kosmetyczn

y Iga Maria Floriańczyk

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213F45.11.Z0157750925252304311EURO METAL Sp. z 

o.o.

 3 345,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3 085,0000Gruz ceglany170102

 29,2000Drewno170201
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 14,6600Tworzywa sztuczne170203

 86,4000Odpadowa papa170380

 0,1200Aluminium170402

 0,7800Żelazo i stal170405

 18,2000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 99,1100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1500Odpadowa masa roślinna0201031464690921251223548Niezłe Ziółko Paweł 

Bylak

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131427070578121907163Publiczne Przedszkole 

Nr 4 w Kozienicach

 6,2000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.12.A9109284044860173594Gospodarstwo Rolne 

"DAWTONA-LESZNO" 

Andrzej Wielgomas

 1,9200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,3000Drewno170201

 3,4500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DK29.56.A0128466671131880976Fabryka Obrabiarek 

Precyzyjnych "AVIA" 

S.A.

 0,0600Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 29,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0370Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7440Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9790Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213013122196Multikino SA

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1309686505691758882Grupowa Praktyka 

Stomatologiczna M i W 

Kielanowscy

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,7000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.33.A0115473591250004755"PROVITUS" 

Dąbrowscy, Malesa 

Spółka Jawna

 11,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036113344847742387919Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. Dorota 

Radomyska-Wójtewicz
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122983105221622725Usługi 

Medyczne-Stomatologi

a Hanna Halkiewicz

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050100697005360002972FIRMA 

TRANSPORTOWO 

SPEDYCYJNA MR 

SKŁADANEK

 15,2800Zużyte opony160103

 0,3940Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041417286148212558320MIESZALNIA PASZ 

STOPASZ Krzysztof i 

Zdzisław Jasińscy s.c.

 0,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0347Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z711680160 000298212194088AURIS Sp.z o.o 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Centrum Laryngologii

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550070411NZOZ Przychodnia 

Lekarza Rodzinnego 

Beata Gadek
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 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7100846518241243429GABINET 

STOMATOLOGICZNY  

KATARZYNA 

KRYSIK-KRUK

 0,4600Odpady tworzyw sztucznych0702131426188629521960931KRADEX-II Robert 

Radzikowski

 0,0041Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016707735207961199957Gabinet Stomatologia 

Bernadeta Rumowska

 0,0179Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005495598221062558Urząd Gminy Mińsk 

Mazowiecki

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2500Papier i tektura191201

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6706347639481475559PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MIRELLA 

BORKOWSKA-OSTAN

EK

 0,0670Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5506701287571284017S.C. PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "EMED"

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0039Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130075253Gabinet Prywatny 

Lucjan Kasztelan

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z0117666761130896828Gabinet Kosmetyczny 

"EWA" EWA 

DŁUŻNIAK-KIERSZTA

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103430611593Praktyka 

Stomatologiczna 

Witold Bojar

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803185311389215OŚRODEK  POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,1470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0004Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203140409143Gospodarstwo Rolne 

Tomasz Linkowski

 0,0850Żelazo i stal170405

 0,0133Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404373005262481486Lekarz Stomatolog 

Marek Prątnicki

 0,3320Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226705259337960108183Lalak Zofia SOFIJA 

Zakład Konfekcyjny

 0,4480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,9600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010118697105341057788Lidia Kwiatkowska 

ROL-LAM - 

ALUMINIUM, ALUMIN, 

CENTRUM 

LASEROTERAPII 

ELITE

 22,2900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,7500Żelazo i stal170405

 0,1700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010156275981132139712Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Starska
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130007197Gabinet Lekarski Ewa 

Zielińska

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104577388221468289Gabinet 

Stomatologiczny dr 

Ewa Górska

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021412259079521807342CAFELIS-Przychodnia 

Weterynaryjna

 0,1500Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101015157342Apteka Bonis Farma

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,7800Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220126642005213103347PHENIX SP. Z O.O.

 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 4,1000Opakowania z papieru i tektury150101
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 1,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0897Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G52.46.Z5502155137620004970"TRANS-BOR" 

P.P.H.U. Jan 

Borczyński

 0,9000Opakowania z drewna150103

 1,2260Zużyte opony160103

 0,0735Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0168075525262489708NZOZ Przychodnia 

Rodzinna 

"Mokotowska" Sp. z 

o.o.

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026102351717741213253GABINET 

WETERYNARYJNY 

"WIBRYŚ"

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136110161817742409432DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

WYSZOGRODZIE

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

1652



 0,4500Odcieki i szlamy z systemów 

membranowych lub systemów 

wymiany jonowej zawierające 

substancje niebezpieczne

110115DN36.22.Z0062218025340205206"COLIBRA" Janusz 

Karpiński

 0,1450Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,1080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0514Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020051267707961039679LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT Grzegorz 

Przybyłowicz

 0,0020Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222O93.01.Z6707116537961000631"WENDBI" PPH-U 

Zuzanna Wolszczak

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Żelazo i stal170405

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501026301183667790016245Składy budowlane 

VOX" Sp. z o.o.

 0,0007Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5000Papier i tektura200101

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101141976826STACJE PALIW 

PŁYNNYCH I 

GAZOWYCH 

URSZULA PEŁKA

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0500Opakowania ze szkła150107

 115,8000  46.32Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001O90.03.Z3000237997781425375PROTE 

TECHNOLOGIE DLA 

ŚRODOWISKA SP. Z 

O.O.

 0,5300Żelazo i stal170405

 2 332,7060Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,1140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031200677876792854642Pracownia Tomografii 

Komputerowej VOXEL 

w Garwolinie

 0,1300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5520Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110105778905270103385IKEA RETAIL  Sp. z 

o.o.

 0,3800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1 463,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 78,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Opakowania z metali150104

 7,0600Opakowania ze szkła150107

 2,8000Opakowania z tekstyliów150109

 0,0370Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103
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 2,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,8880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,7200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 42,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 438,4000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,9200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5200Inne baterie i akumulatory160605

 68,4600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,4000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 1,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 8,3000Szkło170202

 0,3000Tworzywa sztuczne170203

 14,8500Papier i tektura191201

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091408974809522014543 M&M Hikiest Sp. J.

 1,7040Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503DG24.42.Z0113695675251032201ADAMED SP. Z O.O.

 2,5880Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504

 1,7150Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 1,3770Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580
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 5,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,6340Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,6850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 2,0000Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001
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 0,2150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708046627961189433Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"GAMED" s.c., KArol 

Jankowski, Izabella 

Jankowska

 22,8770Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0008277807190000425SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

„MLEKPOL" W 

GRAJEWIE

 669,7500  74.81Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 44,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 20,8880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,1000Zużyte opony160103

 0,1920Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 30,0200Żelazo i stal170405

 7,1000Mieszaniny metali170407

 0,6400Skratki190801
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 3,2150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161043075271412585Specjalistyczny 

Gabinet Chirurgii 

Plastycznej Dr Szczyt

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180064690115210447767OPTIMUM - Lasota i 

s-ka Sp. j.

 0,0270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3200Inne niewymienione elementy160122

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1690Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0280Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090157999681251324255B. A. 

NAPIÓRKOWSCY SP. 

CYWILNA

 0,0010Tworzywa sztuczne2001390157471505251233052HPD Hryciuk Wojciech

 0,0003Metale200140

 0,4110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155477707151487765"SUPERDENT" 

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna 

Kalwasińska-Woźniak
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 0,0053Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031423594557621632958Gabinet Kosmetyczny i 

Podologiczny "NOMI"

 0,0800Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100129332021181271943AGROHUM JAKUB 

SKOWROŃSKI

 0,3500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,0008Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031433377409372190183Femme Atelier Gabinet 

Medycyny Estetycznej 

Agnieszka Bębenek
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102517115291013598NZOZ Przychodnia 

Specjalistyczna

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670194494ZDROWIE SP. Z O.O.

 0,0494Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0623Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602165504113847581798137Prokuratura Okręgowa

 0,3150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0161760285342089247NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

"DORMED" D.C. 

Uszyńscy Sp. j.

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081309719585681501437Usługi Transportowe 

Robert Glinicki

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1500Metale żelazne160117

 1,8840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z6114198617761608138"POLMO-ZBYT-BIS" 

Robert Wasilewski

 6,4900Zużyte opony160103

 0,2110Filtry olejowe160107

 300,7000Metale żelazne160117

 4,9250Metale nieżelazne160118

 4,1000Tworzywa sztuczne160119

 6,4900Szkło160120

 6,4900Inne niewymienione elementy160122

 1,1640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 120,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011303048255671340369Wytwarzanie Ceramiki 

Budowlanej s.c.

 270,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031301440375661008231Gabinet Lekarski 

Położniczo-Ginekologic

zny
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113585305251024696DEES Dorota 

Soszyńska

 0,2440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501102723654176371002812RAPID Sp. z o.o. w 

Olkuszu

 0,0294Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 22,4000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0120Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne2001314308956047132274459APTEKA Iwona Roland 

Ćwierz s.c.

 0,0000Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 5,4920Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203805507362937621789677PPHU MLEKS Sp. z 

o.o.

 16,1950Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 0,1430Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,9000Opakowania z papieru i tektury150101
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 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Opakowania z metali150104

 0,5400Opakowania ze szkła150107

 1,4200Zużyte opony160103

 0,0380Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Skratki190801

 6,7000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 5,8100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G51.90.Z0123627975222241586"ZACISZE" S.A.

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 15,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 12,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0162Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202011718192LECZNICA MAŁYCH 

ZWIERZĄT ZE 

ZWIERZĘTARNIĄ

 9,0600Żelazo i stal1704051905925855850202224Przedsiębiorstwo 

Techniczno-Usługowe 

KORAB Dorota 

Skałkowska

 4,2000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1300811765671029341GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Grażyna Chmielińska

 0,0011Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 141,4000Opakowania z papieru i tektury1501011428465118241792892"EKO TEAM" Sp. z 

o.o.

 45,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,1500Opakowania z drewna150103

 23,4000Opakowania z metali150104

 148,5000Opakowania ze szkła150107

 66,5500Papier i tektura191201

 59,8000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114407049511607009Gabinet 

Dermatologiczno-Interni

styczny Danuta 

Grudzińska-Staniewsk

a

 0,0060Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011417287328222280613EREM SERWIS s.c. 

R.M.Parol, R.M. 

Danielak

 4,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1500Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,2900Metale żelazne160117

 2,1500Tworzywa sztuczne160119

 0,1300Inne niewymienione elementy160122

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7400Opakowania z papieru i tektury1501017105021728221035188ELAIZ Jolanta Agata 

Abramowska

 1,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2500Opakowania ze szkła150107

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102742801250308975Gabinet Lekarski 

Barbara 

Rasińska-Skubich

 74,0610Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706058715607608792289775ECO-POL Sp. z o.o.

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031437651927962953480NZOZ ZAWSZE PRZY 

TOBIE Iwona Jaworska   

Zakrzew

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080112943265241027121AUTO SERVICE 

CENTER BIS ANNA 

BYLIŃSKA
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 0,1510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1710Filtry olejowe160107

 3,3040Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051422415298111758253LOBOTRANS Sp.z o.o.

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 25,0930Zużyte opony160103

 0,3570Filtry olejowe160107

 0,3560Płyny hamulcowe160113

 2,8620Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 754,7330Metale żelazne160117

 23,5810Metale nieżelazne160118

 50,3760Tworzywa sztuczne160119

 21,6000Szkło160120

 0,3530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6840Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0930Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501107100465448211033348FOTO-CABAJ

 1,1500Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801060601769407123035560Meapharm Sp z o.o.

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158095895213303543STOMATOLOGIA 

D.Walkiewicz-Pawłows

ka i P. Pawłowski s.c.

 8,3300Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B0109722675261025183ET LOGISTIK SP. Z 

O.O.

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113221231130580657GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DENTIOLA JOLANTA 

PAWLIKOWSKA-KOW

ALSKA

 185,4026Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A1308595815691690724Zakłady Mięsne 

POLONUS Sp. z o.o. 

S.K.A.

 277,8554Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 751,6300  120.26Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204
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 92,6647Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 53,6886Inne niewymienione odpady020299

 0,0410Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 14,5590Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,2320Opakowania z drewna150103

 2,1400Metale żelazne160117

 0,2240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,7400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0735Aluminium170402

 1,0055Żelazo i stal170405

 0,0280Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501G51.51.Z0108098115261009190Shell Polska Sp. z o.o.

 0,0120Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0110Benzyna130702

 11,4530Opakowania z papieru i tektury150101

 17,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6060Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0510Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DL31.10.B0129039165251106419CT CARD Technical 

Support Krzysztof 

Salwin

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0290Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 85,7400Odpady tworzyw sztucznych0702131400046015321877407ASMA POLSKA SP. Z 

O.O.

 0,1000Inne niewymienione odpady120199

 0,5600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 22,0000Szkło170202

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090111219855270156306Apteka Małgorzata 

Czesławska
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 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096700283017960000698"FIT" Firkowscy, 

Tarnowska Sp. J.

 0,0189Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160174880896762142894NZOZ "OPTIMED"

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027116419939521692583GAB. WETER. 

MARCIN SALEWICZ

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164349805341572036"BOŃD-MED" 

PRAKTYKA 

LEKARSKA KONRAD 

BOŃDA

 0,1630Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104G51.90.Z1403416755262902002TEMAPHARM Sp. z 

o.o.

 0,1680Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 1,1410Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 0,1150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,3620Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,8740Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308351357486Papertechnologies 

Poland Sp z o.o.

 0,0285Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031462781859512359513CENTRUM 

STOMATOLOGII 

SYRENKA DENTAL 

s.c.

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602144920234007342823116Sekwencja Sp z o.o.

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081414735745291596648MECHANIKA ŁĄCKI 

SEBASTIAN

 0,1600Filtry olejowe160107

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,4000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.24.Z6103982307742490380Ferma Drobiu Wojciech 

Lipiński

 0,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055504030547620012946P.U.H.T. "Młynpol" 

Ryszard Stalmach

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7200Zużyte opony160103

 0,0950Filtry olejowe160107
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 0,2500Metale żelazne160117

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 6,4290Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203H55.30.A1412144185242633007PRIMA CATERING SP. 

Z O.O.

 0,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 6,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,6900Opakowania z papieru i tektury150101G51.53.B0115668885270050602BWT POLSKA SP.Z 

O.O.

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4890Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1400Tworzywa sztuczne170203

 1,0900Zużyty węgiel aktywny190904

 0,6860Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 7,3600Inne niewymienione odpady190999

 1,7000Żelazo i stal170405N85.14.C6709560538121761481Powiatowa Stacja 

Sanitarno 

Epidemiologiczna w 

Kozienicach

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096700131408120009930APTEKA mgr farm. 

Renata Muszynska
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 0,5840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0132758825291553366NZOZ Lecznica 

Rodzinna sc

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z0124322565251576728PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"NA KATALOŃSKIEJ"

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501011505263555730207182DREWNO S. 

Sokołowski i T. 

Dobrowolski Sp. j.

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0038Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0164140771180465094"AUTO-NAPRAWA" 

KRZYSZTOF BIEGAJ

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0089Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7101662488231006975Prywatny Gabinet 

Lekarski Grzegorz 

Grabowski

1673



 0,9940Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180084158705270103698Biuromax Sp.z o.o.

 4,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 574,3400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101710061839ZAKŁAD USŁUG 

WIELOBRANŻOWYCH 

MIECZYSŁAW 

KARCZMARCZYK

 2,5820Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301057903155598441809717KIM SP. Z O.O.

 11,7110Opakowania z papieru i tektury150101

 8,2270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,5300Żelazo i stal170405

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300803145671221989Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Zmysłowska

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,5540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B6729656427962564436"Karasiewicz i syn" Sp. 

z o.o.
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 0,0740Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3400Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 4,0200Metale żelazne160117

 1,4750Tworzywa sztuczne160119

 0,4030Szkło160120

 0,0058Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031207578135422048351Aneta Wróbel Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550012276Indywidualna 

specjalistyczna 

praktyka lekarska 

Mirosław Citko

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090174122705272356446MIŁA BLISKA APTEKA 

Pawluczuk sp.j.

 0,0006Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.13.Z0113124495211075109Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Kolany
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 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7770Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z7105298928212025575Centrum 

Medyczno-Diagnostycz

ne Sp. z o.o.

 4,0336Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118280557004WAGON SERVICE 

OSTRÓDA Sp.z o.o.

 0,4600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1300Inne niewymienione odpady130899

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9000Tworzywa sztuczne160119

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 19,2000Żelazo i stal170405

 203,8790Opakowania z papieru i tektury150101DE22.22.Z7103831358261022677PRZEDSIĘBIORSTWO 

POLIGRAFICZNE 

RAGUS J.RAGUS 

M.RAGUS SP.J.

 5,2940Aluminium170402

 13,0500Żelazo i stal170405

 0,0950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081301810095681008062Zakład Produkcyjno 

Handlowo Usługowy 

AUTO-STANLEJ 

Stanisław Jakubowski

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0115Metale żelazne160117

 0,3160Zwroty kosmetyków i próbek0706811406473228221927969STAPIZ Profesjonalne 

Kosmetyki Fryzjerskie 

Paweł Strzaliński

 0,3550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2200Opakowania z drewna150103

 5,5540Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2060Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081306952405681424033KOPALNIA 

KRUSZYWA 

NATURALNEGO 

Wiesław Glinicki
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Metale żelazne160117

 4 838,8200Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180E40.30.A0131395871250910324Zakład Energetyki 

Cieplnej w Wołominie 

Sp. z o.o.

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania ze szkła150107

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0030Inne baterie i akumulatory160605

 0,0500Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 0,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0040Szkło170202

 18,4400Żelazo i stal170405

 0,0300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0500Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0260Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0163772299511994414Apteka 

Ogólnodostępna
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 0,0490Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.23.A0111340835221054994BILFINGER BERGER 

BUDOWNICTWO S. A.

 0,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,0180Opakowania z metali150104

 1,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1960Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6320Filtry olejowe160107

 1,4550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6570Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 120,0000Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 5 928,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 1,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,7000Drewno170201

 0,0200Tworzywa sztuczne170203

 2,3000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 28,3000Żelazo i stal170405

 167 900,5000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 34,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Opakowania z papieru i tektury1501016709974547971504304"VALDI" CHŁODNICE 

Waldemar Konarski

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,1560Metale nieżelazne160118

 1,8500Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 3,4850Metale żelazne191202

 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136141260393 000285311522849EcoLights Paradziński 

Sławomir

 5 000,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012401512046312466094J&P AVAX  S.A. 

Oddział w Polsce

 39,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 12 346,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011303384165661631964Prywatny Gabinet 

Dentystyczny Paweł 

Śmigowski

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0161696209191249984Gabinet 

Stomatologiczny 

Krzewski Tomasz

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 16,6300Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182200090712Ferma Drobiu Piotr 

Banaś

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0047Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5507348977621322028NZOZ Poradnia 

Dermatologiczna lek. 

med. Małgorzata 

Kopytowska

 0,0003Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B2906093546641019634AUTO-ZŁOM 

TADEUSZ KASPEREK
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 25,2000Zużyte opony160103

 825,6790Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,8000Płyny hamulcowe160113

 1,9000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 456,7500Metale żelazne160117

 59,1500Metale nieżelazne160118

 3,0000Tworzywa sztuczne160119

 4,7000Szkło160120

 12,7630Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2400Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 1,4700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213016338896"BLOK - Obrót 

surowcami wtórnymi - 

ZŁOM"

 0,9600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,6900Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1200Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,1400Aluminium170402

 0,2600Ołów170403

 0,0180Cynk170404

 279,4800Żelazo i stal170405

 0,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208015479583"RAF TRANS" SP. Z 

O.O.
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 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2650Zużyte opony160103

 0,1350Filtry olejowe160107

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0199Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103040000049 000375341123657Dom Pomocy 

Społecznej Dla Dzieci

 0,0008Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,3000Opakowania z papieru i tektury1501011410425901132688092SATURN PLANET SP. 

z.o.o Warszawa V 

Spółka Komandytowa

 3,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000  0.02Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,1000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.B0154552465342013221Gospodarstwo 

Ogrodnicze A.H 

Sosnowscy

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0026Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016357184PRYWATNY GABINET 

OKULISTYCZNY M. 

BURSKA-POSZWIŃSK

A

 0,0006Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030171801445251078166JARCZYŃSKA 

JOLANTA Gabinet 

medyczny

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021400920311250207694USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

OLSZAK AGNIESZKA

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031418800265252457871CAMBRIDGE 

DIAGNOSTICS 

(POLSKA) S.C.

 0,0176Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122947205261488262Gabinet 

stomatologiczny 

B.Lewandowska-Swiat

ek
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 0,0030Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302040084155801230012869P.P.H.U. Polblume 

Zbigniew Miazga

 0,0380Freony, HCFC, HFC140601

 5 330,6020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 24,9300Inne baterie i akumulatory160605

 1,1773Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004

 1 467,4490Metale żelazne191202

 278,6460Metale nieżelazne191203

 2 639,1880Tworzywa sztuczne i guma191204

 695,2230Szkło191205

 0,1390Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020152605319512060501Szpital Koni Służewiec 

s.c.

 0,0138Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507137547591030805Małgorzata Zaremba 

Indywidualna Praktyka 

Położnej

 2,4500Inne niewymienione odpady030199DN36.14.A0163676339521180021CONTRAST 

WOJCIECH JANICKI
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 0,0045Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Opakowania z metali150104

 0,0400Opakowania ze szkła150107

 0,1850Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020163975225272315364Gabinet weterynaryjny i 

sklep zwierząt

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020614313565632422318Gabinet Weterynaryjny 

Sebastian Popiołek

 10,8000Żużle odlewnicze1009030141640808381019933PPHU "Gracja" 

Grażyna Kudaj

 1,1200Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 0,0360Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.40.Z611066090Passat - Stal Spółka 

Akcyjna

 13,1200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 2,4800Opakowania wielomateriałowe150105

 5,1550Żelazo i stal170405
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 0,0164Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030002949359710299734POWIATOWY DOM 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

CZARNOWIE

 0,0064Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429270378262015001Gabinet 

stomatologiczny  

"Dentolandia" Klaudia 

Zalewska

 0,2900Opakowania z papieru i tektury1501010110567275260301818ERICSSON SP. Z O.O.

 0,6020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,3900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0021Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011421256748121897743DENTYSTA 

RODZINNY S.C. 

KATARZYNA MANKO, 

J. KALINOWSKA

 0,0525Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0098Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,2397Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132666309511894569RADIOLOGICA Sp. z 

o.o.

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122427741250395891prywatny gabinet 

stomatologiczny 

Gębicka-Górka Anna

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020111135955311007857Gabinet weterynaryjny 

Wojciechowski Andrzej

 3,0000Zużyte opony1601037104791908211106969FIRMA USŁUGOWO 

HANDLOWA MAR 

BUD

 0,5500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,3700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3560Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 14,7300Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z0004106377960101778SPÓŁDZIELNIA 

PRACY 

CHEMICZNO-WYTWÓ

RCZA SPOIWO

 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1860Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055500750877621677955PHU FORMATIC SP.J. 

DARIUSZ TUROWSKI, 

EWA TUROWSKA

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,3500Metale żelazne160117

 685,0170Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z0112556801250042744B.D. ART. Pęscy 

Spółka Jawna

 27,7300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 54,5400Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 31,2190Opakowania z papieru i tektury150101

 30,2420Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0188Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 18,0010Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803177123849084960170499WOKAS S.A.

 0,6800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,8290Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 17,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 26,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2800Opakowania z drewna150103

 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,4700Zużyte opony160103

 0,0790Filtry olejowe160107

 0,0040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 3,1610Metale żelazne160117

 0,0080Inne niewymienione elementy160122

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0520Szkło170202

 10,0000Żelazo i stal170405

 0,0070Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204F45.50.Z6705419038111008138ZAKŁAD USŁUGOWY 

koparka  ładowarka 

K-162 LESZEK 

SZEWCZYK
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 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102744685251562399Agata Saniewska 

Gabinet 

Stomatologiczny 

AGATHOS Agata 

Saniewska

 4,2590Opakowania z papieru i tektury150101G51.46.Z0157145935252299509Forfarm Sp. z o.o.

 0,0720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8810Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2290Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,3040Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181000001784SGGW w Warszawie

 0,0850Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0370Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3500Zużyte opony160103

 1,7700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1691



 1,5830Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 10,2200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5860Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 20,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0540Tworzywa sztuczne170203

 0,2290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2700Skratki190801

 0,6590Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 30,0000Osady z klarowania wody190902

 7,0000Zużyty węgiel aktywny190904

 0,2300Żelazo i stal1704057502647878381022556ZAKŁAD USŁUG 

STOLARSKICH LEON 

TRZCIŃSKI

 0,0310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214142075019Wojciechowska i 

wspolnicy sp.j.

1692



 0,0230Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2310Papier i tektura191201

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B0120378805260201399NZOZ ZAKŁAD 

PIELĘGNACYJNO-OPI

EKUŃCZY FUNDACJI 

SPÓŁDZIELCZY 

FUNDUSZ SOCJALNY 

WSI w WARSZAWIE

 0,4800Skratki190801

 20,0000  0.05Inne niewymienione odpady190899

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216145556989ALKAM SECURITY 

Sp. z o.o.

 0,0163Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801010123412465251514503CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE 

SKOROSZE - 

LECZNICA - CSS 

Grzegorz Świesiulski

 0,6013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1470Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0174Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0022Odpady amalgamatu dentystycznego180110

1693



 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130096611Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

W.Szymański

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101142848800Apteka la Vie KJP 

Sp.z o.o.Sp.kom.

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130002857645262124757Biblioteka Publiczna w 

Dzielnicy Ochota m.st. 

Warszawa

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6600Papier i tektura191201

 68,1800Zużyte formy1012064903979057340018178Monier Sp. z o.o.

 983,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 612,0000Wybrakowane wyroby101382

 0,1700Inne oleje hydrauliczne130113

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1694



 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103186847741138540Gabinet 

Położniczo-Ginekologic

zny Grzegorz 

Włodarczyk

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161414364847010128828MARKS AND 

SPENCER POLAND 

SP. Z O.O.

 0,0492Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0108618815241094040Gabinet 

Stomatologiczny 

"SUPER DENT" Beata 

Bednarowska

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0161485309511594376GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WANDA KRUK

 2,2400Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222146081465Kozienicka 

Spółdzielnia Socjalna

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0067247275241037361AUTO BIS PEUGEOT

1695



 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,3900Metale żelazne160117

 0,0750Tworzywa sztuczne160119

 0,5120Opakowania z papieru i tektury1501010156600645262748877VET-TRADE Polska 

Sp. z o.o.

 0,0840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0870Opakowania z drewna150103

 0,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5190Zużyte opony160103

 0,4400Inne niewymienione elementy160122

 0,2850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 2,1400Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

0901020021513415240004170ARGRAF Sp. z o.o.

1696



 0,0245Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 65,1240Papier i tektura191201

 7,0000Odpady tworzyw sztucznych070213K74.40.Z0173910885242406033arteo Sp zo.o. DESIGN 

Spółka Komandytowa

 3,2500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7000Aluminium170402

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122971141180785597Dr med. Bogdana 

Niesłuchowska-Frydryc

h

 0,0274Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202141870393Gabinet weterynaryjny 

Grażyna Wnuk

 4,4100Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0010430307580000261SPOŁEM 

POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW

 0,2130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090064688795260200359XEMEX SP. Z O.O.

 0,0043Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1415605345213502478PHOENIX 

CONSULTING 

SERVICES SP. Z O.O.

 44,9600Żelazo i stal170405F45.33.A550051566HYDRO-INSTAL T. 

SIERUTA B. SIERUTA 

SP.J.
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 1,8200Odpadowa tkanka zwierzęca020202146467532Masarnia, Wytwórnia 

Wędlin - Katarzyna 

Ołdakowska

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035506492177621468482NZOZ "DIMA-DENT"

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601015418529ALZOM Sylwia 

Kotlarska

 5,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 11,3000Aluminium170402

 0,0600Ołów170403

 0,2400Cynk170404

 340,0000Żelazo i stal170405

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z011684748Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena Bujnicka

 1,2600Opakowania z papieru i tektury150101141849097Champion BP Sp. z 

o.o.

 2,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DI26.13.Z0051863288260000047HUTA SZKŁA 

KAZIMIERZ DZIUBAK

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1698



 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,3000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031001030047251861909IPL LEKARZ 

DENTYSTA 

MAŁGORZATA 

GRABOWSKA

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081417834878262138726Auto Sereja Spółka 

Jawna

 0,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,7500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,3500Zużyte opony160103

 0,9200Metale żelazne160117

 0,1900Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

1699



 0,0230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130161986405252148443Instytut 

Bezpieczeństwa 

Biznesu

 0,0495Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0305Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032402473066462707530EURO-MED Sp. z o.o.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500682947581091998NZOZ Przychodnia 

lekarska w Rzekuniu 

Iwona malinowska 

-Paździor

 0,0760Leki inne niż wymienione w 18 01 081801099328361748971676595BRL CENTER 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,0770Papier i tektura191201

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030302315105371249009N.Z.O.Z. OŚRODEK 

ZDROWIA W 

KORNICY

 0,3100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180000177565252316633ZUS III Oddział w 

Warszawie

 0,4180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1700



 0,0060Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3650Żelazo i stal170405

 4,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,1390Metale żelazne191202

 0,0310Freony, HCFC, HFC1406011214680709452155094Zechnik Serwis Sp. z 

o.o.

 0,2060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602143568465636782924039CA CONSULTING S.A.

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5504133317591009403Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Wiesława Olszewska

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036705659387961065079GABINETY 

LEKARSKIE 

Małgorzata 

Hejnar-Szczerbińska

 0,0007Opakowania z tworzyw sztucznych1501025503281117610001906Zakład elektroniki 

:Elserwis" Karol 

Kruczyk

 0,0038Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1701



 0,0008Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0086Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109O91.33.Z6101933087740015255FUNDACJA POMOCY 

Wojewódzkiemu 

Szpitalowi 

Zespolonemu im. 

Marcin Kacprzaka

 6,7500Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0111329775211017810COREX SP.Z O.O.

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0740Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021418720211132360397Gabinet Weterynaryjny 

AGA-WET Agnieszka 

Sopińska

 0,2440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B0152004348911426759Przedsiębiorstwo 

Transportowo 

Handlowe KAJA 

Agnieszka 

Świątkowska

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6800Zużyte opony160103

 0,0220Filtry olejowe160107

 0,0160Płyny hamulcowe160113
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 0,2380Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 63,4600Metale żelazne160117

 1,3420Metale nieżelazne160118

 0,9210Tworzywa sztuczne160119

 0,8240Szkło160120

 0,9120Inne niewymienione elementy160122

 1,0340Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086705027607990000421Marian Janiszek i 

Wspólnicy Spółka 

Jawna "MAR-ROM"

 0,0400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Metale żelazne160117

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Baterie zawierające rtęć160603

 4,8240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z0106936561180060138Harsco Metals Polska 

Sp.z o.o. 

(dawn.ALEXANDER 

Mill Services 

International Sp.z o.o.)

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8600Zużyte opony160103
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 0,6640Filtry olejowe160107

 0,0240Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1660Tworzywa sztuczne160119

 0,4880Szkło160120

 0,2920Inne niewymienione elementy160122

 0,6820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Inne niewymienione odpady190199

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208011599037PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE VIDAN 

KĘDZIERSCY SP.J.

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164047208261068952Gabinet 

Ginekologiczny

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091408902587010058772VITAFARMA Sp z o.o.

 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413993305242644152"UNIMED" s.c. J.K. 

Dzieciątkowscy

 9,4500  9.45Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0202040084239128220005334PPHU POLUTIL 

WYTWÓRNIA PASZ 

RZĄDZA E. i P. 

MATUSIK E. BUDEK 

SP.J.

1704



 38,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,3000Żelazo i stal170405

 1,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420961161231198362LUX MED TABITA Sp. 

z o.o.

 2 600,0000Skratki190801

 280,7000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0150Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie o właściwościach 

zakaźnych

1801800148536779521116193Andrzej Domadzierski 

"AD" - Gabinet 

Weterynaryjny

 0,0200Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

 0,0235Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 1 153,0000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0105648585270204471DANONE SP. Z O.O.

 370,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 486,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,4500Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1290Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,4090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,5000Skratki190801

 10,1000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0102309405321035312GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

Anna 

Bilewicz-Zienowicz

 17,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011301482715671029335Poradnia Rodzinna 

"ZDROWIE"
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 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,6899Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2960Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,5000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,2000Papier i tektura191201

 0,0300Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 4,7000Metale200140

 0,0490Odpady zawierające rtęć060404K73.10.F0000440325250009128INSTYTUT 

FARMACEUTYCZNY w 

Warszawie

 8,1060Wody popłuczne i ługi macierzyste070501

 20,5060Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503

 28,9440Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504

 0,2600Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców

070509

 2,0220Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510

 3,1330Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513
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 0,3400Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 18,7840Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 0,0550Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1060Freony, HCFC, HFC140601

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,3050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5530Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,9090Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 0,0980Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,1330Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012483182Gabinet Lekarski Iwona 

Sowinska-Torz

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021300496815691084751GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANDRZEJ ADAMCZYK

 1,4250Opakowania z tworzyw sztucznych150102DE21.23.Z015211538TRODAT POLSKA 

Spółka z o.o.

 0,2500Opakowania z drewna150103

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 42,2120Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312DH25.22.Z0107483575261019863MONDI SOLEC SP. Z 

O.O. (daw. 

FRANTSCHACH 

FLEXIBLE 

PACKAGING POLAND 

SP. Z O.O.)

 177,6770Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 116,5520Odpady ciekłe klejów lub szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415

 27,0000Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416

 0,4400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 1,7680Syntetyczne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

130308

 348,2000Opakowania z papieru i tektury150101
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 883,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 205,2000Opakowania z drewna150103

 96,5000Opakowania z metali150104

 785,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 93,2320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,7590Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136719439057962289415FARM-MEDICA Sp. z 

o.o.

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 310,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101012040616ZIEL BUD WOJCIECH 

RUKAT

 6,0000Drewno170201

 5,0000Żelazo i stal170405

 50,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 60,5840Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G51.90.Z0104133611180047014Akzo Nobel Decorative 

Paints Sp. z o.o.

 201,4290Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112
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 125,3340Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 17,4950Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 2 478,9100Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 0,0000Inne niewymienione odpady080199

 0,9680Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 117,6640Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 188,2190Opakowania z papieru i tektury150101

 231,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 204,6700Opakowania z drewna150103

 76,4750Opakowania z metali150104

 0,3230Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1190Opakowania ze szkła150107

 14,5700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 8,7900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,7090Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0100Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 2,5910Papier i tektura191201

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0123785229521328653Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031409343465242511385Usługi 

Stomatologiczne lek. 

stom. Anna Majewska

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202550418713GABINET 

WETERYNARYJNY 

STANISŁAW 

APALIŃSKI

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034309663797131517500Klinika Stom. 

A-dentica

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407559747591365859GABINET 

DENTYSTYCZNY 

AGNIESZKA 

ZAWISTOWSKA

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0052Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602164708530467260037570Spedycja Polska 

SPEDCONT Sp. z o.o.

 0,6700Żelazo i stal170405

 0,4550Papier i tektura191201

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036727178497962426243NZOZ Poradnia 

Medycyny Rodzinnej 

"Śródmieście 3" Sp.  z 

o.o.

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7104495788791457360Gabinet Dentystyczny 

Włodzimierz Ziółkowski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5502029307581026972ISPL Zofia Kowalczyk
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 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400382445222555451Praktyka 

Stomatologiczna 

Monika Borkowska

 0,0430Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801015503297027580006683ZOZ CELMED Sp.z 

o.o.

 0,0190Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504364157581026914PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

AS-DENTAL 

Agnieszka Szymańska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0001Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101I60.24.B672716063ZTE RADOM Sp. z o.o.

 0,8000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 5,6230Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206
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 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4700Zużyte opony160103

 0,5200Filtry olejowe160107

 2,3050Metale żelazne160117

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Szkło160120

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,9900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7,2600Żelazo i stal170405

 0,2460Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0707031411080827010083563GENOMED S.A.

 0,1431Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4170Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113968255261323012Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Wysocka

 0,1030Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057102554438231124692Zakład Naprawy 

Samochodów

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121081941130370144Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Wanda Kula

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021406916947571297876GABINET 

WETERYNARYJNY 

Andrzej Piotr 

Skawiński

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0003Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011425381237991888609Prywatna Praktyka 

Dentystyczna Marta 

Kudelska

 0,0431Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0078Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103610185540Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Marek 

Muchametczyn

 0,0059Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173821551132326058Dental Cresco s.c. 

Poradnia 

Stomatologiczna

 0,0705Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0148492045291021557PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEK. STOM. EWA 

MAL

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124661725311270394Pielęgniarski Dom 

Opieki Złota Ostoja 

Ewa Maniara

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056101990677740021965Transport 

Międzynarodowy i 

Spedycja Mariusz 

Kobieracki

 1,0000Zużyte opony160103

1717



 1,9600Żelazo i stal170405

 0,8400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ27.51.Z6707275887961003629ZPHU ŻELMET Edward 

Gomuła & Maria 

Gomuła

 1,0740Żużle odlewnicze100903

 10,8100Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,5910Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 

09 11

100912

 0,0012Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3740Miedź, brąz, mosiądz170401

 162,5000Żelazo i stal170405

 115,4000Metale200140

 4,6610Przeterminowane środki ochrony roślin 

inne niż wymienione w 07 04 80

070481G51.55.Z6702146477971581032AGROSIMEX SP. Z 

O.O.

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080102756345210526805P.H. Royal Sp z o.o.

 0,1000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,3000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,0400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203043508567676761771576ISS FACILITY 

SERVICES Sp. z o.o.

 0,0240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,9210Inne niewymienione odpady120199

 2,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 131,6800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1830Aluminium170402

 0,9560Żelazo i stal170405
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 0,8500Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040155654725262753192ERCA POLAND SP.Z 

O.O.

 0,2500Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110

 0,6000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604

 0,0730Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9400Opakowania z drewna150103

 1,1400Opakowania z metali150104

 6,1730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0600Metale żelazne160117

 24,6500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,9400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111827685251512303GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. dent. Violetta 

Kamińska

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091412561738262111408Apteka SC Anna 

Ćwiek, Joanna Kałaska

 0,0480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087503450148381022906Konserwacja Pojazdów 

Samochodowych

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0460Zużyte opony160103

 0,0110Płyny hamulcowe160113

 0,0320Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Szkło160120

 0,3380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0240Aluminium170402

 0,0500Cynk170404

 0,0002Odpady zawierające rtęć060404G52.31.Z0163170495252175977Super-Pharm Poland 

Sp. z o.o.

 0,0120Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,0960Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161007231181472096ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 

51

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DE21.21.Z0131340415252066952Mondi Wierzbica Sp.z 

o.o. 

(SMURFIT-KORSNAS 

PAPER SACKS 

POLSKA SP. Z O.O)

 0,5110Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 367,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania z metali150104

 33,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,3000Mieszaniny metali170407
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 0,0614Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0114387201250090737Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata Wróblewska

 0,0125Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091416173691251520016APTEKARIA Sp. z o.o.

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031423262087962902927GRAVMED SP Z O O

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0081Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015307474Małgorzata 

Kawa-Góralska

 92,4500Opakowania z papieru i tektury1501012727230936311027174Fresh Logistics Sp. z 

o.o.

 26,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,5550Opakowania z drewna150103

 15,3900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0800Opakowania ze szkła150107

 192,3750Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501017124914618212305464K.P.VITA Sp. z o.o.

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550004911PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

Szałwińska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011882454Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta 

Różniatowska-Kapuści

ak

 0,1050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0002917249710579072WOJEWÓDZKI 

SAMODZIELNY 

ZESPÓŁ 

PUBLICZNYCH ZOZ 

IM. PROF E. 

WILCZKOWSKIEGO 

W GOSTYNINIE

 0,1050Roztwory utrwalaczy090104

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,9000Żelazo i stal170405
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 1,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,6000Skratki190801

 0,6000Zawartość piaskowników190802

 50,0000  8.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 111,2000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 1 479,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055500454657582051653Inter Wood Sp. z o.o.

 4,8000Opakowania z papieru i tektury1501011419447508212577607MAZOWIECKI 

SZPITAL 

WOJEWÓDZKI W 

SIEDLCACH

 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 6,4200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 111,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 18,5890Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7690Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 2,4400Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156999131250867545Praktyka Dentystyczna 

Rafał Zawadzki

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402345257611490899Zespół Medycznych 

Szkół Policealnych w 

Przasnyszu

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103197847741700852Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Zdrowie" Bożena 

Matyja- Rybczyńska. 

Ecomed- Centrum 

Zdrowia i Urody

 0,0260Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.57.Z1408004337742976102MILBERA SP. Z O.O.

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0586Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161252555361636934NZOZ MEDICA 

PERFECT s.c

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305081403568379521920989Stacja Paliw Płynnych 

i Gazowych Agata 

Pełka

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania ze szkła150107

 945,7400Inne niewymienione odpady061399DG24.14.Z5504107817581005852KEMIRA CELL Sp. z 

o.o.

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0033Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z6730102998111147041GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"DENTICUS" 

SMOLARCZYK 

AGATA

 0,0848Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0123Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011595460Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Stawińska

 0,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163565179521078340Prywatny Gabinet 

Lekarski dr. n. med 

Rafał Zdun

 0,0100Filtry olejowe160107G50.20.A102468805Zakład Mech 

Pojazdowej inz Janusz 

Kaczorowski

 0,0450Płyny hamulcowe160113

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709323907961398119Małgorzata Kopyt - 

Kowalska Indywidualna 

Praktyka Lekarska  

Gabinet 

Stomatologiczny

 1,9220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G52.72.Z0149068305252119826APRA SERWIS SP Z 

O.O.

 24,7600Odpady tworzyw sztucznych070213017461819CORAL EGL CORAL 

SP. Z O.O.

 2,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0005Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,0980Żelazo i stal170405

 17,1080Opakowania z metali1501041417981705671843099Skup Złomu i Metali 

Kolorowych Łarysa 

Stefańska

 13,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 14,3080Aluminium170402
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 0,1080Ołów170403

 0,4940Cynk170404

 376,2360Żelazo i stal170405

 0,1900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021427115449512328731Całodobowa Klinika 

Weterynaryjna 

Puławska

 1 333,7000Odchody zwierzęce020106A01.30.Z0004817615340001521ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA w 

DUCHNICACH

 0,1770Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205010594440Stacja Obsługi 

Samochodów Andrzej 

Kulawik

 0,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Zużyte opony160103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097125680578212362048Apteka Multi-Lek Sp. j.

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036727243708111644791Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 

Kazanowie

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122981909521317193GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAGDALENA 

ZANIEWSKA 

INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 21,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010117132435311015704Spółdzielnia 

Mieszkaniowa "Nowy 

Modlin" w Nowym 

Modlinie

 0,7100Skratki190801

 0,6800Zawartość piaskowników190802

 1,6900  0.17Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708710907961104299Małgorzata Zarębska

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030148872221130768728Anna Beauty Clinic 

Anna Głębowicz

 5,1030Zgary i żużle odlewnicze1010036729986249481533050ZAKŁAD 

ODLEWNICZY METALI 

NIEŻELAZNYCH 

ANDRZEJ KOKOSZA

 0,4200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DN37.10.Z1302586865671161164AUTO-KASACJA 

AUTO-POŚREDNICTW

O Bogdan Ryszewski

 2,9070Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,3100Zużyte opony160103

 0,1370Filtry olejowe160107

 24,0000Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0960Płyny hamulcowe160113

 2,8110Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5450Zbiorniki na gaz skroplony160116

 806,2400Metale żelazne160117
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 17,7260Metale nieżelazne160118

 30,7200Tworzywa sztuczne160119

 7,5300Szkło160120

 48,6000Inne niewymienione elementy160122

 6,8980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0660Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,2400Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

191206

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103342728211014285Specjalistyczny 

Gabinet Okulistyczny 

Lek. med. M. 

Okuniewska-Kalicka

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0161682765342087076AUTO-SERVICE 

ZALEWSCY S.C. 

Adam, Krystyna 

Zalewscy

 0,0300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3500Filtry olejowe160107

 0,3400Metale żelazne160117

 0,9600Tworzywa sztuczne160119

 0,1210Szkło160120

 0,0100Inne niewymienione elementy160122

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300233975661097223USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

lek. wet. Ryszard 

Jędrzejczyk

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202142669061CZTERY ŁAPY SP.J. 

AGNIESZKA 

KIDACKA-NOWAKOW

SKA I EWA 

PISKOROWSKA

 0,0380Inne baterie i akumulatory1606050126800145251759239Ceraco UBP Sp. z o.o.

 0,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031454117137743209994Centrum 

Leczniczo-Usługowe 

im. Świętej Anny Sp. z 

o.o.

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719663498121063251Indywidualna Praktyka 

Lekarska Jolenta 

Bielecka

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0370Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1414699707971859295TOP Apteka mgr farm 

Marcin Medyk
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 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031309232155661529421Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Andrzejczyk

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036114182877741533242INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Judyta 

Knobelsdorf

 9,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.A6700136997960080438"AUTO-MAX-NESKA" 

KAZIMIERZ NESKA

 0,1300Benzyna130702

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 28,0000Zużyte opony160103

 0,3600Filtry olejowe160107

 0,1400Płyny hamulcowe160113

 0,4200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1 472,2500Metale żelazne160117

 135,6840Metale nieżelazne160118

 9,5610Tworzywa sztuczne160119

 6,8700Szkło160120

 34,9900Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 1,2170Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0703Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142595345Biodent s.c. Monika 

Sulek Magdalena 

Lachowska

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0700Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207670071254DYSTRYBUCJA GAZU 

I PALIW PŁYNNYCH 

Zbigniew Seredyn

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Metale żelazne160117

 0,0700Metale nieżelazne160118

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8700Odpady betonowe i szlam betonowy1013146729058417962382445PPHIU "SAŁEXPOL"

 0,0770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2700Metale żelazne160117

 5 032,7010Odpadowa tkanka zwierzęca0202021401070288212390168Zaklad Drobiarski w 

Stasinie Sp. z o.o.

 67,5300Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3330Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Papier i tektura2001011417415435321792384Z.P.U. HUB-MET 

Hubert Piotr Więsik

 0,0900Szkło200102

 0,1100Tworzywa sztuczne200139

 0,0900Metale200140

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422961118461601894MONI-DENT MONIKA 

KRYSZTOPIK

 0,0941Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116518338261835044NZOZ "MEDICUS"

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119437241250426798GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HALINA GĘBALSKA

 0,0150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A1400574771181291124TOYOTA BIELANY - 

NAPRAWY 

POWYPADKOWE, 

WYNAJEM 

NIERUCHOMOŚCI 

ALEKSANDER 

KOPESTYŃSKI

 4,0490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9080Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,4100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,0470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1760Zużyte opony160103

 0,2100Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 3,7140Metale żelazne160117

 6,3260Tworzywa sztuczne160119

 2,0850Szkło160120

 0,8280Inne niewymienione elementy160122

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216O92.51.C0123085045221918383BUSINESS ARCHIV 

Sp. z o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 14,5000Wody popłuczne i ługi macierzyste070101DG24.14.Z0131554745242222971NATALEX S.A.

 6,5000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 10,0000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108
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 1,4000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2300Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0292Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7503536928381052333GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Małgorzata Starzyk

 0,0096Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202031422007205252470009Amaltea Sp.z o.o. 

Bogna Szkudlarczyk

 3,0800Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 2,6000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 0,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0162402468371058481Prywatny Gabinet 

Lekarski Bożena 

Buczek

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych1501021303022695661442186Pszczółkowski 

Aleksander 

Gospodarstwo Rolne

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091424733305252482952CUANTUM

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020127343075221626870Okulistyczna 

Przychodnia 

Weterynaryjna 

Garncarz Jacek

 853,7650Odpadowa tkanka zwierzęca0202021459056227571479784Eco-Beef Ubojnia Sp. z 

o. o

 3 624,7850Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117329735341088412GABINET LEKARSKI 

Zofia Gutkowska

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.20.A6701524327962162896Auto-Serwis mgr inż. 

Marcin Płatos

 0,3800Metale żelazne160117

 0,0250Tworzywa sztuczne160119
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 31,8000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021425223175222804026Gabinet Weterynaryjny 

VET-MEDICA Natalia 

Zerhau-Dmoch

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6708275458111252884Indywidualna Praktyka 

Lekarska Ewa 

Bachanek

 18,7900Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z7123496398212232630RZEŹNIK S.J.H 

WYSOCKI

 5,6600Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 1,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0810Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216I63.40.B0172583895213141939MGL METRO Group 

Logistics Polska Sp. z 

o.o.
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503109217591021025Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Anna Niedzielska

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 108,5100Opakowania z papieru i tektury150101G50.30.A0013970405240301927INTER-TEAM   Sp. z. 

o.o.

 6,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,2800Metale żelazne160117

 2,2800Żelazo i stal170405

 0,1100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117975475251560354EWA GRZELAK 

Gabinet Kosmetyczny

 597,0200Odchody zwierzęce0201067116487598231445462Zaklady Mięsne 

"ZAKRZEWSCY" 

Dariusz Zakrzewski, 

Janusz Zakrzewski 

Sp.j

 5 976,7300Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 83,1000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0000Odpadowa tkanka zwierzęca 

wykazująca właściwości 

niebezpieczne

020280
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 2 871,3400Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3280Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,0300Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 0,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0300Inne emulsje130802

 0,4980Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6500Opakowania z drewna150103

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,8200Zużyte opony160103

1741



 0,1300Filtry olejowe160107

 6,9000Metale żelazne160117

 0,2900Tworzywa sztuczne160119

 0,1930Inne niewymienione elementy160122

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,0000Skratki190801

 1,7200Zawartość piaskowników190802

 2,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 16,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805F45.21.A0125359155250003427Spółdzielcze 

Zrzeszenie Budowy 

Domów 

Jednorodzinnych i 

Wielorodzinnych 

"CENREX-DOM"

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202000572897Gmina Miasto 

Żyrardów

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085510748657582017840AUTO NAPRAWA 

Paweł Sawicki

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,3200Metale żelazne160117

 1,3000Opakowania z papieru i tektury1501010102614901250015670Przedsiębiorstwo-Rolno 

-Spożywcze Handel 

Hurtowy "Bajmm"

 0,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0590Opakowania z papieru i tektury150101G52.48.G0118823425211432199CENTRUM EGZOTYKI 

Andrzej Kosiorowski

 0,0190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101142757931MAAYENNE Sp. z o.o.

 3,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,4500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605280296839TRANS-BUD ŁUKASZ 

IZYDORCZUK

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0300852955371648063Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Teresa 

Sukiennik-Brzozowska

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0114557305241077739ANNA KUCHARSKA 

Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051459336997611066316Mechanika Pojazdowa 

Dariusz Krzemiński

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0043Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027621590177GABINET 

WETERYNARYJNY 

ANDRZEJ ŚWIĘTOŃ

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173590155262562983Centrum 

Stomatologiczno-Ortod

ontyczne

 0,0002Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803175513246417621833450D@D TRANS, 

Dominika Kaźmierczak

 0,0320Papier i tektura191201

 11,6000Opakowania z papieru i tektury1501017116365038221210651F.H.U.ZAPERTY 

KRZYSZTOF

 8,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,4200Zużyte opony160103

 16,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0280Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

0901081425706065213578240LUX MED Diagnostyka 

Sp z o.o. ul. Stępińska 

19/25

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,8500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1660Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z7100856568210010888NZOZ Zespół Lekarzy 

Specjalistów 

"MEDICA"

 0,1606Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0272Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026706951217991000357Gabinet Weterynaryjny 

Andrzej Karkoszka

 0,0310Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036113194157741629806Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe 

"GLOBALDEX" 

Jadwiga Sikorska

 20,1400Inne niewymienione odpady120199

 1 225,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,0000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 439,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,0000Drewno170201

 9,0000Szkło170202

 2,1950Aluminium170402

 235,0500Żelazo i stal170405

 0,2150Mieszaniny metali170407

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych1501020161559255321280885P.P.H. "BOST" Joanna 

Bierzanek

 394,7000Opakowania z papieru i tektury150101E41.00.A1303145745670004126Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w Płońsku 

Sp. z o.o. 

Oczyszczalnia 

Ścieków

 1 033,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 364,3000Opakowania z metali150104

 68,4000Opakowania wielomateriałowe150105

 500,2000Opakowania ze szkła150107

 747,7000Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 10 786,1000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 15 088,6000Inne niewymienione odpady190599

 45,7000Skratki190801

 47,0000Zawartość piaskowników190802

 4 854,6000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 29,0000Osady z klarowania wody190902

 687,8000Papier i tektura191201
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 7,6000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 2 387,7000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 33 870,7000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 120,1000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 940,1000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011405553825422172826IPS CZAR-DENT 

Cezary Korzyński

 0,0040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0017Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429432957571425015SALON URODY Z 

HERBATKĄ Gajek 

Anna

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0111033781180013972Anna Tomaszewska

 1,5600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301G52.42.Z1408579821132657045DAGO POLSKA Sp.z 

o.o.
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 83,6900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.12.Z0108423695250008554GRUPA 

POWEN-WAFAPOMP 

S.A.

 1,0500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,6400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1050Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,7100Metale żelazne160117

 0,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081427349535272645274AUTOSERVIS S.C.

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Filtry olejowe160107

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1600Aluminium170402

 2,8000Żelazo i stal170405

 0,0100Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201031428330695272574077Żaneta Krysińska

 0,6440Opakowania z metali150104

 0,1760Metale nieżelazne160118
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 2,2890Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,7080Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,1520Aluminium170402

 0,1490Ołów170403

 0,3160Cynk170404

 148,5060Żelazo i stal170405

 0,0000Cyna170406

 31,6200Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203042426267811231122821MAVAM 5 Marek 

Jarząbek

 0,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 23,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0011Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0062Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,8000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081300645975681008286PHU AUTO SZYMON 

Szymon Rutkowski

 0,0300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 34,6400Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.10.Z6705118657960037431"RAJ-SKÓR" Zakład 

Garbarski

 18,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030007751845251571004Zakładowa Poradnia 

Opieki Zdrowotnej Przy 

Stowarzyszeniu 

Autorów "ZAiKS"

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708549447991047620Indywidualna Praktyka 

Lekarska Elżbieta 

Dębiec

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041309541675691741545Piekarnia 

Szczepkowscy Sp. J. 

Robert Szczepkowski, 

Mieczysław i Grzegorz

 0,0800Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,5250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0015Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,3200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 0,0280Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280146580808MDRUK Sp. z o.o. Sp. 

k.

 0,6420Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,2500Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,4720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8100Mieszaniny metali170407

 49,8580Papier i tektura191201

 0,0170Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056102635527761087797PHU "IWOPREX" 

Pesta Piotr

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0266Aluminium170402

 0,8880Żelazo i stal170405

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214N85.12.Z7100156808210008992Specjalistyczna 

Przychodnia Lekarska 

"PANMED"

 0,0823Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104N85.13.Z6708949491130916525Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Michalska

 0,3850Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B6706348177960024575P.H.U. "Auto-Skoda" 

Stacja Obsługi 

Samochodów

 1,5490Zużyte opony160103

 25,8700Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,1420Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 40,3700Metale żelazne160117

 0,6920Metale nieżelazne160118

 0,6610Tworzywa sztuczne160119

 0,7850Szkło160120

 0,1240Inne niewymienione elementy160122

 0,9190Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,5600Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314DE22.22.Z0161954165222507682Drukarnia Perfekt S.A.

 9,3760Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 1,8600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 18,9030Aluminium170402

 58,4500Papier i tektura191201
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 2,0100Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201816109978579710522497Hodowla Drobiu 

Dominika Szulczewska 

- Biegańska

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4940Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040102887955220014610CATERING POLAND 

BUS Ryszard Awłas

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 50,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050129470495361531655FPUH "Tartak" s.c., 

Włodzimierz i 

Krzysztof Sokół

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021462767507571477673GABINET 

WETERYNARYJNY 

BARTŁOMIEJ 

MICHALSKI

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318012792730COFELYY SERVICES 

Sp. z o.o.

 0,0060Freony, HCFC, HFC140601

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,1250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 23,2310Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804100109083065261019461ECO IN Sp. z o.o. 

Sp.K.

 5,9840Odpady izocyjanianów080501

 8,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 3,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0150Opakowania z metali150104

 2,2260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318140628678AMOENA POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186104099267742369968Wodociągi Płockie Sp.  

z o.o.

 2,5600Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 164,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 13,3700Żelazo i stal170405

 1 397,6000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,7800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 381,9100Skratki190801

 172,2100Zawartość piaskowników190802

 8 526,4100  1,921.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 252,0000  22.20Osady z klarowania wody190902

 10,4000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.89.Z0174146079512037063SOVIT Jarosław 

Buczkowski Sp. j.

 3,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0013Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0048Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110F45.21.G6100026627740003890Przedsiębiorstwo 

Produkcji Elementów 

Budowlanych 

"KONTENER" Sp. z 

o.o.
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 0,6630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Tworzywa sztuczne170203

 0,0127Aluminium170402

 21,0000Żelazo i stal170405

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132845795291554437Grupowa Praktyka 

Lekarska s.c. 

Marzenna i Krzysztof 

Majewscy

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G52.11.Z1425129685222958396HALA WOLA SP. Z 

O.O. ul. Człuchowska 

25

 130,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 12,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8600Opakowania ze szkła150107

 0,2340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3530Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1390Inne baterie i akumulatory160605

 0,3130Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104DJ28.51.Z0161724095241040788"RESURS" Andrzej 

Radziszewski

 1,5000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0780Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719536839482106195NZOZ "MEG-DEN"

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081300104145680001394Drogi i Mosty Jan 

Kaczmarczyk

 0,1860Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2220Filtry olejowe160107

 0,0020Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101K74.14.B0107643401250618776LECZNICA 

SPECJALISTYCZNA 

PIO-DENT

 0,3196Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 18,9446Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205016709640418121477159"OBORY" Sp. z o.o. w 

KOZIENICACH

 2,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1642Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,3800Opakowania z papieru i tektury1501011404587045213379204IKA-R s.c.

 0,0080Zmywacz farb lub lakierów080121011540601"AUTO W PLISZKA" 

Wiesław Kazimierz 

Pliszka

 0,0040Inne niewymienione odpady080199

 0,6820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1190Filtry olejowe160107

 96,9240Żelazo i stal1704050120845885270101570GROT MAREK 

DOBRZYŃSKI

 1,3300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030151475335222640524Lindström Sp z.o.o.

 1,2700Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0106086795251563045Prywatny Gabinet 

Lekarski Elżbieta Elbe 

Rysińska

 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122953681250179101Urszula Łukasiewicz

 0,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.94.Z0117819191230058699ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-WARZY

WNEGO AGROPOL 

SP. Z O.O.

 0,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705

 7,0000Inne niewymienione odpady020799

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z drewna150103

 5,0000Opakowania ze szkła150107

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,0000Żelazo i stal170405
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103490255261878939Gabinet internistyczny 

lek med Grażyna 

Frunze

 0,0001Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180123427605222069302Laser Projekt 2000 Sp. 

z o.o.

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051426659049522099597Jednostka Wojskowa 

Nr 4226

 0,1822Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,9193Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8974Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 7,0790Opakowania z drewna150103

 0,0062Opakowania z tekstyliów150109

 0,4590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 72,8993Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0510Filtry olejowe160107

 0,0044Płyny hamulcowe160113
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 2,8542Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 51,4140Metale żelazne160117

 8,2016Metale nieżelazne160118

 7,6400Tworzywa sztuczne160119

 6,7280Inne niewymienione odpady160199

 4,8290Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające wolny 

azbest

160212

 2,2470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 14,2361Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,4050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4070Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0918Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 16,8160Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,2020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,8700Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0290Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0022Inne baterie i akumulatory160605

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 2,6740Tworzywa sztuczne170203

 0,0236Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2970Aluminium170402
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 0,8000Cynk170404

 9,4170Żelazo i stal170405

 0,6640Mieszaniny metali170407

 0,0730Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0309Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Zużyty węgiel aktywny190904

 52,0280Inne niewymienione odpady190999

 0,1950Papier i tektura200101

 0,0025Szkło200102

 0,0690Tworzywa sztuczne200139

 33,2000Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

 0,0627Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030002953955261673516Medyczna Szkoła 

Policealna Nr 3 w 

Warszawie

 3,9200Opakowania z papieru i tektury1501010110549645220201341SKLEP SPOŻYWCZY 

FAMILIJNY A.B.J. 

Ozierańscy

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F6719948257962355454NZOZ LAM "LAB-MED"

 0,6650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081462286325272681258EXALO DRILLING S.A.

 0,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1960Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6420Zużyte opony160103

 0,3200Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7900Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1250Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 1,8070Opakowania z papieru i tektury150101140935937Meag Munich Ergo 

Kapitalanlagegesellsch

aft Gmbh Oddz. w 

Polsce

 1,2580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,8170Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,5210Papier i tektura191201

 0,0451Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161421216301132782626PHD Media Direction 

Sp. z o.o.

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202712382068GABINET 

WETERYNARYJNY 

SKLEP DLA 

ZWIERZAT "ZDROWY 

KURCZAK"

 43,1800  43.18Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908057115823748262117380GMINA ŁASKARZEW

 0,0013Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602132905586006571027260Przedsiębiorstwo 

Zaopatrzenia 

Farmaceutycznego 

"CEFARM-KIELCE" 

S.A.

 0,0288Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420117695671870133FUNDACJA 

ODZYSKAĆ RADOŚĆ

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111524835271027929Gabinet Masazu FU 

KANG

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136708795597961175916Gabinet 

Stomatologiczny D. 

Szydło
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0079Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419973667743125843NZOZ "ABJ CENTRUM 

TERAPII"

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 12,5800Metale żelazne191202O90.02.Z1412462985680000584ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

PUŁTUSKU

 4,3300Metale nieżelazne191203

 2 969,6200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 51,1200Papier i tektura200101

 64,0500Szkło200102

 28,1300Tworzywa sztuczne200139

 0,0112Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z7100587488211034371Gabinet Kosmetyczny 

Monika Łożańska

 0,7010Opakowania z papieru i tektury1501011411698999512236549Dom Dochodowy 

Leasing Sp. z o.o.

1765



 0,4210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,6080Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1360Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1360Papier i tektura191201

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037503722128381252227Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Hanna Łyszkowska 

Mękus

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213F45.21.A0112546705261037281Centrum Giełdowe S.A.

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0550Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215DN37.10.Z0004238935250001925Spółdzielnia Pracy 

"ARGO-FILM"

 6,6420Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3220Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 17,1990Metale żelazne191202

 4,2280Metale nieżelazne191203

 4,4080Tworzywa sztuczne i guma191204

 7,1000Tekstylia191208

 97,1290Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0239Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5504343627581031996INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA HANNA 

SAMSEL

 1 200,0000Opakowania z papieru i tektury150101M80.42.B000192979Centrum Kształcenia 

Ustawicznego nr 3

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101O90.02.Z0131768611230884670AGENCJA OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

"EKOPARK" A. 

SIEŃKO I P. Stanger

 0,1570Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 10,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2650Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 13,6600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0690Miedź, brąz, mosiądz170401

 2,7030Żelazo i stal170405

 0,2000Papier i tektura191201

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z010373696Gabinet Lekarski 

Teresa 

Płońska-Stangierska
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 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5503228707621302310AUTOSERWIS 

Mariusz Karpiński

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,4500Metale żelazne160117

 0,1200Metale nieżelazne160118

 0,1200Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Szkło160120

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057103242628211021345AUTO-SERWIS Marian 

i Jacek Grzeszczyk

 0,7100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0400Szkło160120

 0,0600Inne niewymienione elementy160122
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 0,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031431483877121297480Indywidualna Praktyka 

Lekarska dr Marta 

Skoczylas-Pietrzyk

 165,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904141306379JWCH PRODUKCJA 

BUDOWLANA

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.11.Z0005248325360015621URZĄD MIASTA 

LEGIONOWO

 0,0400Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 2,1500Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych1501021424096679521940704STACATO 

INTROLIGATORSTWO 

; RASTER PRINT 

WSPÓLNIK SPÓŁKI 

CYWILNEJ

 0,4920Tworzywa sztuczne170203

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421373588261065416GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"ZDROWY ZĄBEK" 

Maria Protasiuk

 1,5500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801121465632245322045347BAUMATT POLSKA 

SP. Z O.O.

 90,0000Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5400Opakowania z drewna150103
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035321689752Salon Kosmetyczny 

JOANNA Joanna 

Bytniewska

 0,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080173781078381034571ZAKŁAD 

HANDLOWO-USŁUGO

WY Stanisław  

Tyburski

 2,0000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,1500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 52,6100Metale żelazne160117

 2,5440Metale nieżelazne160118

 6,6000Tworzywa sztuczne160119

 2,5000Szkło160120

 1,2600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020103539375220212190PRZYCHODNIA dla 

ZWIERZĄT Dorota 

Michorowska
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 0,0425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458360399512349561Smile Makers Beata 

Szwarc, Paweł 

Cichosz Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3130Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B1308656765681018422AUTO-SZROT Kupno 

Sprzedaż 

Samochodów 

Używanych Iwona 

Czarnecka

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8250Zużyte opony160103

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0190Płyny hamulcowe160113

 0,3830Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1500Zbiorniki na gaz skroplony160116

 78,0250Metale żelazne160117

 1,7390Metale nieżelazne160118

 2,4600Tworzywa sztuczne160119

 1,4600Szkło160120

 3,7400Inne niewymienione elementy160122

 1,1780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0130Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,1948Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038706226608751083315NZOZ Mój Lekarz

 0,0410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0078Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.20.Z0008369688121763505PSP nr 3 Kozienice

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037123756028261946660NZOZ W 

MACIEJOWICACH

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101182325261079374Prywatna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

"ZDROWY ZĄBEK"

 0,0026Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109409651230055376Instytut Zdrowia i Urody

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0646Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0130295225211101054Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Pracownia Diagnostyki 

Cytologicznej i 

Kolposkopowej 

Małgorzata Rekosz

 3,8000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318012126482

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 23,2000Zużyte opony160103

 0,1120Filtry olejowe160107

 3,1230Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0140Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0220Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 7,6850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 36,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 46,0000Gruz ceglany170102

 2,4000Drewno170201

 0,0000Tworzywa sztuczne170203

 5,3000Asfalt zawierający smołę170301

 2,9000Żelazo i stal170405

 3,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0000Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,1770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0410Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,1050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140132120835321633059Zespołowa Praktyka 

Lekarzy Rodzinnych 

s.c. w Wiązownie K. 

Pinkas, E. Drewniak, 

Wł. Piechowicz

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411866271251468830ALFA-DENT S.C.

 0,0135Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0155472735242148430Adam Przewodowski 

Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,2600Inne niewymienione odpady0702990126678875261805923Operator Logistyczny 

Paliw Płynnych Sp. z 

o.o.

 2,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,0000Szlamy z kolektorów130503

 1,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 17,4840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0004Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 49,3500  49.35Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 1,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,4920Żelazo i stal170405

 5,6000  2.80Odpady ciekłe i stężone uwodnione 

odpady ciekłe (np. koncentraty) z 

oczyszczania wód podziemnych 

zawierające substancje niebezpieczne

191307

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011301466745681000304Firma 

Handlowo-Usługowa 

Zenon Biedrzycki

 0,3500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,0000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G51.90.Z0109544185340005111SOKO 

INTERNATIONAL 

POLARCZYK TOBER 

SP.J.

 0,0135Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101331707741940349NZOZ CENTRUM 

ALERGOLOGII LEK. 

MED. MARIA 

WOŹNIAK

 2,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106DI26.61.Z0110930881180002997WYTWARZANIE 

TRANSPORT HANDEL 

MB M. DĄBROWSKI

 0,4760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6 000,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,1500Żelazo i stal170405

 155,0000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,5640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z0400060751250499395HOSPICJUM 

OPATRZNOŚCI BOŻEJ 

Księża Orioniści

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031425507405211558492NZOZ Młynarski 

Mirosław

 0,3284Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201816700442407961051781Przychodnia 

Weterynaryjna ABC 

UNI-WET Jacek 

Napieraj
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 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6727188147991432223ZAKŁAD GARBARSKI

 9,9800Brzeczka garbująca zawierająca chrom040104

 0,0000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,3100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B1401638547742862232BUDMAT Transport Sp. 

z o.o.

 0,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 25,2300Zużyte opony160103

 0,7000Filtry olejowe160107

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 491,5400Opakowania z papieru i tektury1501011406968751132636787ARKADIA CENTRUM 

HANDLOWE SP. Z 

O.O.

 20,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 4,5600Opakowania ze szkła150107

 2,1200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,2200Żelazo i stal170405

 0,0058Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096113964047742756151APTEKA PRYWATNA 

Sp. j.

 105,2412Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706056719733327971630380F.H.U. 

KLUCZ-SERWIS inż. 

Marcin Łoski

 0,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080118270995241069444LUSTR-CARS 

SKODA-SERVICE

 0,1320Filtry olejowe160107

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101142406976"BUT MAT" Materiały 

Budowlane

 3,5750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0325Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,3700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,9000Żelazo i stal170405

 0,2600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016727755007960072551Zakład Produkcyjny - 

Handlowy  "Olmar" s.c. 

Jacek Markowski

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1779



 0,0357Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400798467251677353Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Maciej Słodki

 0,0820Papier i tektura1912011462294368381629057"ANITA" Wiesława 

Świstak

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160103168991180040495JUAN-J.SZAŁAŃSKI, 

A. WOŹNIAK - 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504419887581059730MARZENA 

BIAŁOBRZEWSKA

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113363105291019307GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

H. 

Lenczewska-Kulikowsk

a

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

0603140104963355261447702Pracownia 

Techniczno-Dentystycz

na J. Celej

 0,0030Odpady zawierające niebezpieczne 

silikony

070216

 0,0040Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 0,0015Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0096Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110467107761530778Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Pielęgniarska Spółka 

Cywilna "Zdrowie"

 39,9850Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601G51.36.Z0103309075260015828Perfetti Van Melle 

Polska Sp. z o.o.

 0,1270Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 9,2840Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0830Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 5,6300Odpady tworzyw sztucznych070213142606698P.H.U. JAR-JAN

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118201865211168762Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta Lach-Sagun

 0,4000Opakowania z tekstyliów1501091400067065210283596AWE S C
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 0,0480Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,6000Tworzywa sztuczne160119

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,4000Tworzywa sztuczne170203

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115215785220206315Gabinet 

Stomatologiczny 

SANODENT

 0,0434Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161416807019522112688Zespół szkół nr 116

 1,0700Papier i tektura191201G51.33.Z0007809725660005182CIECHANOWSKA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA

 0,1240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6103751567742267357INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA WALAK 

PIOTR

 132,7820Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

0801200174296105321789732WALKI EKOPAK S.A.

 74,7350Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 642,0000Opakowania z papieru i tektury150101
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 15,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 890,5560Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3200Metale żelazne160117

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 9,5000Żelazo i stal170405

 12,6550Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1800Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,1162Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101877305221926750NZOZ MERO-DENT

 0,0147Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 12,3800Odpady spawalnicze120113DJ28.11.B7102928698211000739VALMONT POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,2000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,3270Opakowania z drewna150103

 0,2650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Zużyte opony160103

 844,7720Żelazo i stal170405
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 0,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050110348325251005322ODŚWIEŻANIE I 

RENOWACJA 

WYROBÓW 

FUTRZARSKICH oraz 

farbowanie skór 

futrkowych Jan Koper

 0,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,2780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103672989097NZOZ "GIN-MED" SP. 

Z O.O.

 0,0164Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706378339481133623GABINET 

GINEKOLOGICZNYGer

ard Dulski

 0,0023Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051424030507581580906Firma Handlowo 

Usługowa Władysław 

Chorążewicz

 0,0000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0000Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 293,8200Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010013918535260301089INTER EUROPOL 

PIEKARNIA 

SZWAJCARSKA S.A

 471,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 52,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050120623975240104871Fabryka Substancji 

zapachowych 

"Pollena-Aroma" Sp. z 

o.o.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,4820Opakowania z metali150104

 10,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 2,0000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,0000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 3,0000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101DA15.85.Z5512945557621869376ARTEX SYLWESTER 

FLUR, ARTUR FLUR 

S.J.

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0026Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0025Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380
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 0,0001Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136100962327760002215Apteka Prywatna mgr 

farm. Marzanna 

Czermińska

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174220098371628582Zakład Usług 

Pogrzebowych

 0,1520Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117473775261421370GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Maria Dulla

 0,2890Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050164664825211634572Blue Bike Anna Cezot

 0,0290Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101472279150Zakład Dezynsekcji, 

Dezynfekcji i 

Deratyzacji 

"PRUSACZEK" Jacek 

Kazimierczak

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095503197807570000360Henryka i Jan 

Techmańscy Apteka 

Prywatna

 0,0105Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216007025575 000575251568717NZOZ Centralna 

Przychodnia 

Rehabilitacyjno-Leczni

ca Jednostka 

Polskiego Związku 

Niewidomych
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 0,0468Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0004Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507040057591048260Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Władysław Płoński

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,1000Zmieszane odpady opakowaniowe1501065263059996IVG Institutional Funds 

GmbH

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140673751Indywidualna Praktyka 

Lekarska Marianna 

Stefanczyk

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036700864168111046825GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Sylwia Jędrzejkiewicz
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 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102003567741594918Dom Pomocy 

Społecznej 

"Przyjaznych Serc"

 0,0545Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404101235211632194ACHILLES  Centrum 

Medyczne Adrian 

Rymarczyk

 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,8000Zużyte opony160103DC19.20.Z2901207946571020039P.U.H. "Carex" 

Grzegorz Domagała 

Kopalnia Kamienia 

Naturalnego

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1409756875261426516"MABI" MAŁGORZATA 

BIŃKOWSKA

 0,0720Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

1603061411515575213598751ALAB PLUS SP. Z 

O.O.

 0,7810Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,7900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 2,7260Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,7110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0161555008521614849Usługi 

Stomatologiczne Adam 

Popławski

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027504285628381036558Przychodnia 

Weterynaryjna

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417772228211510191Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Niziuk-Szczepanik

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DA15.61.Z610110660PPH "ELMAR" SP J

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0128Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z2733572656331083371Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Elżbieta Sroga

 0,2780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104336591180089225PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNO - 

PROTETYCZNA 

DORODENT Dorota 

Suchożebrska

 0,1548Opakowania z papieru i tektury150101710302562Cukiernia "Igloo"

 0,0712Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0596Opakowania z metali150104

 0,1664Opakowania ze szkła150107

 0,0598Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0630Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.30.B6728748797961830427MATRANS MARCIN 

MARSZAŁEK

 0,5500Zużyte opony160103
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459042905212923172Lecznica św. Łukasz 

Specjalistyczne 

Poradnie Medyczne

 0,0600Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602710339878F.H. Olimpex Jarosław 

Oleszczuk

 0,0148Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036702305057991735662SPZOZ Gielniów

 0,0024Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103057738241020072Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Regina Łopacińska

 0,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DG24.13.Z0125237575210520323TECHNIART SP. Z 

O.O.

 25,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805000549520Urząd Gminy Pniewy

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020157346385262631431Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Kowalska

1791



 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117371955321032489OCDU "DIAGNOSTA" 

dr n. med. Włodzimierz 

A.Turniak

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036100771057751030465Prywatny Gabinet 

Urologiczny - USG 

Grzegorz Pydziński

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202750463334Przychodnia dla 

zwierzat

 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427832077743185816NZOZ LUX-MEDICA 

SP. Z O.O.

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.C5512679207582079700P.H.U.P. "PRADOX" 

s.c. Jan Kaczmarczyk, 

Michał Kaczmarczyk
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 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Zużyte opony160103

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,1800Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011405735469482435763P.U.H. "MARMIX" S.C. 

M. CHMIELEWSKI & 

M. BRUSIK

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z drewna150103

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318011544059PLASTMO POLSKA 

SP ZOO

 3,2600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,4640Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 6,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania z drewna150103
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 0,2610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 14,6000Metale żelazne160117

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102I60.24.B7104227638221008004FIRMA 

TRANSPORTOWO-US

ŁUGOWO-HANDLOW

A KRZYSZTOF KOBZA

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105550056180PPHU Piotr Żebrowski

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A1402863807581866117Konserwacja i naprawa 

pojazdów 

samochodowych

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0150Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3200Metale żelazne160117

 0,0800Metale nieżelazne160118

 137,3000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.30.Z030938639 000285371986191Gospodarstwo Rolne 

Anna Jaworska 

-Malewska

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021211578318551440851Perfolium Oliwia 

Maślanka

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117777705211401282High-Med Prywatny 

Gabinet Lekarski 

Dorota Bystrzanowska

 28,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040083483757120152696PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

MERPOL Sp. z o.o.

 0,0040Odpady agrochemikaliów zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)

0201081461736875252538865Jednostka Wojskowa 

Nr 5644

 0,0360Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,2500Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,9960Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,2150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1710Opakowania z tekstyliów150109

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,9560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4200Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,6880Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0930Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,8530Metale żelazne160117

 6,9640Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2840Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,7300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1550Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,9890Drewno170201

 0,2440Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0940Aluminium170402

 1,6270Żelazo i stal170405
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 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0450Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 3,0300Papier i tektura200101

 4,1520Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,1200Metale200140

 0,0800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051461888785361640479KEMAR 

STOLARSTWO 

MEBLOWE 

PRZEMYSŁAW 

KOŁODZIEJCZYK

 0,0600Opakowania z papieru i tektury1501010123352285291105691PP-H Katarzyna 

Łapińska

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031464454765291800439NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

MALVITA S C 

BOGUSŁAW 

TUSZYŃSKI MARIOLA 

TUSZYŃSKA 

AGNIESZKA 

TUSZYŃSKA MASICZ

 0,0955Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130947061Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Gabinet 

Polozniczo-Ginekologic

zny

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101672746532CWS PIEKARSKI 

Witold Piekarski

 0,2000Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0400Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Papier i tektura200101

 84,2520Odpady tworzyw sztucznych070213DG24.16.Z1401368575691768573SSANG GEUM Mława 

Sp. z o.o.

 4,9000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 50,7370Opakowania z papieru i tektury150101

 64,6700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,4100Żelazo i stal170405

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101739037741896424Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Helena Florczak

 202,0000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201817103622398211641378Mirosław Cabaj
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 1,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086701289947971513674AUTO-NAPRAWA 

Jacek Sławomir 

Słowikowski

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109008054952 00028SPECTRO-LAB Sp.z 

o.o.

 0,0030Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113F45.21.F7104434758211648570ELMO S.A.

 0,2560Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 150,4300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0120Odpady spawalnicze120113

 37,2000Inne niewymienione odpady120199

 0,0900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,6700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1100Opakowania z metali150104

 0,1450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,1000Zużyte opony160103

 0,1800Filtry olejowe160107

 0,0600Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0120Tworzywa sztuczne160119
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 0,0240Inne niewymienione elementy160122

 0,0700Inne niewymienione odpady160199

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6980Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 74,5100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0200Drewno170201

 0,7050Tworzywa sztuczne170203

 1,2500Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,0330Aluminium170402

 6,6230Żelazo i stal170405

 5,0350Mieszaniny metali170407

 4,4000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301106720964367971501665SAD-PAK MIROSŁAW 

KOPEĆ

 3,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 400,6800Opakowania z drewna150103

 1,2950Tworzywa sztuczne170203

 5,0400Opakowania z papieru i tektury1501011417584438371773692VOKE Sp. z o.o.

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116890945210410824JD Kolodziejczyk 

Dariusz

1800



 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6340Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010004010415250001931SPÓŁDZIELNIA 

PRACY "AREOMETR" 

Wytwórnia 

Precyzyjnych 

Przyrządów Szklanów

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0580Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 12,8030Zwroty kosmetyków i próbek070681G51.45.Z0108451031250032326JOKO COSMETICS 

E.G. Kosyl Sp.j.

 25,7360Inne niewymienione odpady070699

 0,3860Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,1910Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0900Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 69,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 19,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2410Opakowania z metali150104

 0,4130Opakowania ze szkła150107

 1,2830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,3800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0229Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 83,4500Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702031402892075321898378MPACK Sp.z o.o.

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.11.Z7102065978261599000Przedsiebiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

TRANS-SYP

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174531745211876766Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Lewandowska

 0,2580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011061645PORADNIA 

SPECJALISTYCZNA 

NZOZ PIOTR 

TRYPENS
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 1,8900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.88.Z7104549298211516265P.H. "AGROMETR" 

Jacek Marciszewski

 0,0032Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4750Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,9350Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0820Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1960Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0860Filtry olejowe160107

 0,0055Płyny hamulcowe160113

 0,0810Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3530Metale żelazne160117

 0,0280Metale nieżelazne160118

 0,0160Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0365Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126407305361322874NZOZ "WIGOR"

 1,3050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055503604977580003911Spedycja - Transport 

Zdzisław Prusaczyk

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,5500Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,1403Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,4950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130743911130183732Gładysz Joanna

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160120964915251026985PRACOWNIA ANALIZ 

LEKARSKICH NZOZ

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1950Opakowania z tworzyw sztucznych1501026101871827740018288F.H.U. "STAUR" G. 

Urbańsk

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020100123895340210667Jerzy Szczodry Handel 

Materiałami 

budowlanymi i 

przemysłowymi

 0,0002Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z6706227838121016932NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0193Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.30.Z0104073431130068959SYSTEM 

GAZOCIĄGÓW 

TRANZYTOWYCH 

EuRoPol GAZ S.A.

 0,0040Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 2,6000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania z metali150104
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 0,1480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0470Filtry olejowe160107

 0,1390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4800Żelazo i stal170405

 0,0450Mieszaniny metali170407

 0,0600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0060  0.00Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174589355221935594GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Katarzyna Mosiej

 0,0024Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,1000Opakowania z papieru i tektury1501011466006985252550518NOVA INVESTMENTS 

SP Z O O

 2,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,0100Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,8800Papier i tektura191201

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160394328261825175NZOZ "STOMED" Sp z 

o.o.

 0,6000Alkalia trawiące1101070161459805222502963CENTRAL EUROPEAN 

ENGINE SERVICES 

SP.Z O.O.

 0,1340Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,6100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1350Metale żelazne160117

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0176Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419333435222925592Alfa Dent Sp. z o.o.

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413161131181138606Art View Profesjonalna 

kosmetyka i stylizacja 

Ewa Jankowic

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501010127002545291350338"MARMET" IMPORT - 

EXPORT  Mariusz 

Łatacha

 8,3500Opakowania z metali150104

 11,9300Aluminium170402

 0,9000Żelazo i stal170405

 6,5040Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z0149618175262322227REZYDENT S A

 1,0840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1330Opakowania wielomateriałowe150105

 13,2350Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6010Opakowania ze szkła150107

 0,2800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,5610Papier i tektura191201
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020123157866180023513"Lecznica dla małych 

zwierząt" Paweł 

Rabiega

 1 689,6300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ27.31.Z0171958038371605871MFO SP. Z O.O.

 1,8070Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,4380Opakowania wielomateriałowe150105

 0,8090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1560Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 9,9680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,5900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DG24.52.Z0158496508371685769PROCTIMA 

COSMETICS  S.C.

 45,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,5160Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020129211915261063410PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT

 0,1000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080120114319521016008Mechanika Pojazdowa 

KAZIMIERZ 

MIANOWSKI

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,1200Metale żelazne160117

 11,8000Żużle odlewnicze100903005125746Zakład Odlewniczy 

"Głowacki" Zbigniew 

Głowacki, Tomasz 

Głowacki, Stanisława 

Głowacka

 6,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,6600Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 15,8000Wybrakowane wyroby żeliwne100980

 5,8800Opakowania z papieru i tektury150101013194296Mariusz Jakubaszek 

JAKMAR

 1,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2 350,6600Gruz ceglany170102

 43,1000Drewno170201

 10,1700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016709079717991421604"RAFIZ" Strygner i 

Dyczkowscy S. J.

 30,0000Mieszaniny metali170407
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7123799428211456451Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Poradnia 

Endokrynologiczna

 0,7600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016701062257971073732ALAMED

 0,7400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,1600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010166242026252248435INGOT Sp. z o.o.

 0,0570Metale żelazne1601170120412485220017270GA-JAN Janusz Gawot

 0,0410Metale nieżelazne160118

 0,0240Tworzywa sztuczne160119

 0,1320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0002982061251622998Wojewódzki Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie 

Chorych "Drewnica"

 0,0750Roztwory utrwalaczy090104

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0719Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0190Inne baterie i akumulatory160605

 0,5400Żelazo i stal170405
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 1,0393Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0370Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0123014595212199871Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0535Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1406101707742028138IPL Anna 

Mazurkiewicz-Blaszka

 0,0030Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011415766017961897377NZOZ "Dentamed" 

Dziedzic Przemysław

 0,0030Roztwory utrwalaczy090104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0450Opakowania z papieru i tektury150101145923264P.U.H. DOMA Dariusz 

Domagała
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 0,5000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206016113231389710301394PPHU "H.P.S." 

Majewski Piotr

 1,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101A01.50.Z6110320049710193125FERMA DROBIU 

KRZYSZTOF 

CZERWINSKI

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0008Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810118195565211161180Specjalistyczna 

Przychodnia dla 

Zwierząt Barbara 

Fojut-Pałka

 0,0244Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 3,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105G51.53.A0111395255221019839KOMANDOR 

WARSZAWA S.A.

 0,1300Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,8900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4800Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 2,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 5,4000Szkło160120

 0,0060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 17,0470Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211F45.33.A010547400TEMPOCOLD SP. Z 

O.O.

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101927015361025538NZOZ 

SPECJALISTYCZNA 

LECZNICZA 

STOMATOLOGICZNA 

DENT-MED

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103712552926DENTA MEDICA 

PAWEŁ 

TRZASKOWSKI

 0,0010Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DK29.24.B0103629075270011039ATLAS COPCO 

POLSKA SP. Z O.O.

 3,1470Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,8930Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 2,9130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7430Filtry olejowe160107

 0,0600Metale żelazne160117

 0,2750Inne niewymienione elementy160122

 0,0970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,5150Opakowania z papieru i tektury1501010103345785220003782Asseco Poland SA

 1,1850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9400Opakowania z drewna150103

 0,5770Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Inne baterie i akumulatory160605

 0,3260Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0170Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0800Papier i tektura191201

1815



 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123687595212241159PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

MAŁGORZATA 

STĘPIŃSKA

 0,1460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130130016245272134898Przedszkole Nr 237 im. 

Warszawskiej Syrenki

 0,2040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0011Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010082384GABINET MASAŻU 

Krzysztof Kotuszewski

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B5500342507591009521FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

Jacek Wilczyński

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,5500Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0060Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0700Płyny hamulcowe160113

 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 90,7760Metale żelazne160117

 2,4000Metale nieżelazne160118

 7,5260Tworzywa sztuczne160119
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 1,7000Szkło160120

 0,9550Inne niewymienione elementy160122

 1,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 10,4120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162917755213095056Sport Medica S.A.

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1417833987991475422ESTEDENT 

STOMATOLOGIA

 0,0105Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091004906337251968990KaDaMed Sp. z o.o.

 0,0270Inne niewymienione odpady0702999703819629291004963KUEHNE + NAGEL 

Sp. z o.o.

 347,9700Opakowania z papieru i tektury150101

 42,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 12,9200Papier i tektura200101

 2,5000Opakowania z papieru i tektury150101K74.82.Z1402498925342304409REGALTO S.C. R. 

Dubieniecki, M. i M. 

Błasik
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 1,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0697Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0128906165321258928Gabinet 

Stomatologiczny 

Bożena Weronika 

Szyszka

 0,0065Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2280Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211012878473Miejski Ogród 

Zoologiczny w 

Warszawie

 0,2270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180121653875261594969CFE POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania ze szkła150107

 0,3120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 10,6360Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 237,3540Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9090Papier i tektura191201

 0,0122Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z5504202887621016828Gabinet Weterynaryjny 

Andrzej Sarnowski

 0,0600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.81.A010536052PIEKARNIA 

KLEMENTYNKA 

MAJKOWSKI 

KLEMENS

 9,8100Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.42.Z7105074888210012723PRZEDSIEBIORSTWO 

PRYWATNE ALKOSS 

ALEKSANDER 

KOSSAKOWSKI

 155,4120Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,4000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 30,2500Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 38,4940Inne niewymienione odpady120199

 1 137,8120Opakowania z metali150104

 14,8700Metale nieżelazne160118

 202,1300Aluminium170402

 22,4200Żelazo i stal170405
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6709879418121103602Indywidualna Praktyka 

Lekarska Lekarz 

stomatolog Zbigniew 

Piotr Kowalik

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1650Odpady tworzyw sztucznych0702130081301275210125265MEDCOM SP. Z O.O.

 2,4600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1950Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 12,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,7970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8000Opakowania z drewna150103

 2,5780Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0370Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0240Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0720Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0270Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020110980971130040079GABINET 

WETERYNARYJNY 

Leszek Ranachowski

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458990638311031981Specjalistyczny 

Gabinet Podologiczny 

H. Jabłońska

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801099320000568961171623PF Apexim S.A.

 0,0600Papier i tektura191201

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.51.Z1404509675211669027Zakład Usługowy 

"GAL-MAL" Dariusz 

Rafał Kupczyk

 0,0220Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0110Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0170Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,0500Szkło191205

 1,4500Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507L75.12.Z0002917995270209830Wojewódzka Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Warszawie

 4,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037500981368371054477Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Kulisiewicz

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216L75.30.A000017756 003887742480074Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział w 

Płocku

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041304294555671577953Gabinet okulistyczny 

Anetta 

Dworakowska-Drwięga

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208750014553P.P.H.U. MADUK M. 

Dukaczewski

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0380Filtry olejowe160107
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 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z6110052899710236001Indywidualna Praktyka 

Lekarska Katarzyna 

Konopka-Wyszatycka

 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 187,0500Opakowania z papieru i tektury150101G52.48.D0131020589511855233DECATHLON SP. Z 

O.O.

 6,2850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9400Żelazo i stal170405

 0,7200Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0398Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0113918455211132876Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Popławska-Mroczek

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,4900Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z6706880327960020548ROLNO-SPOŻYWCZY 

RYNEK HURTOWY

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5140Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810102408545291116105Lecznica dla zwierząt 

lek. wet. Zbigniew 

Krzywicki
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 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041403456095251367692LANGE Robert Lange 

ul. Al.Solidarności 117

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

Opakowania z papieru i tektury150101

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172689915361688380Dom Pomocy 

Społecznej 

"Kombatant"

 0,0003Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110N85.12.Z1419046957742281222ARS-MED Anna 

Siemiątkowska

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097508172008351357890Nina Krawczyk

 17,3900Metale żelazne1912021406151447971552042"TOM-CAR" Tomasz 

Machowski

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136719631219482113982NZOZ 

"DOMAGALSKIEGO"

 0,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163235879521014251ZAKŁAD 

POGRZEBOWY 

GENITA Kurowski 

Waldemar

 0,2330Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A5504351207570000897PPHU WAMAK Jerzy 

Walczak

 1,2850Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0160Płyny hamulcowe160113

 0,1500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 22,5090Metale żelazne160117

 0,4300Metale nieżelazne160118

 2,9650Tworzywa sztuczne160119

 0,9700Szkło160120

 0,5620Inne niewymienione elementy160122
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 0,5480Inne niewymienione odpady160199

 0,0460Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,2000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DJ28.74.Z6700662997980004771ZAKŁAD ŚLUSARSKI 

s.c. K. KORCZAK, 

R.GNIADEK

 2,8530Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0028Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1403676635381610903DENTA - LINE Anna 

Dąbkowska

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213140227927SEBASTIAN 

BŁESZNOWSKI 

SKLEP 

PRZEMYSŁOWY

 0,0800Zużyte opony1601030130380309521725153WULKAN GUM Łukasz 

Stasiak

 0,0050Metale żelazne160117

 34,8060Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030162060191181493589KWITNĄCA SP. Z 

O.O.

 19,8000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 2,2000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508
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 0,4700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0550Inne baterie i akumulatory160605

 7,9700Odpadowa tkanka zwierzęca0202026719344099481113974P.P.H SMAKOSZ

 20,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 15,3000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte opony1601031230059428Zakład Wulkanizacji 

Opon i Dętek

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318017172050 000171251134649Miejski Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,3230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0650Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 70,0000Odchody zwierzęce020106O92.53.Z0001682257742137442MIEJSKI OGRÓD 

ZOOLOGICZNY

 2,2500Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181

 0,1500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1400Szkło170202

 2,0100Żelazo i stal170405
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 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,7900Zawartość piaskowników190802

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101A01.24.Z142333970Monika 

Rajnik-Błażkiewicz 

Marcin Błażkiewicz

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056707747197991446194ZAKŁAD STOLARSKO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWY 

STOLCZER

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z metali150104

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101550018251"ELEKTRYM" 

Hurtownia Artykułów 

Elektrycznych  Usługi 

Elekrtomontażowe 

Marek Rymer

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0000Metale nieżelazne160118

 0,0000Tworzywa sztuczne160119

 2,8780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z4729344875242413493ZIELONA APTEKA

 0,0110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318241478893EXON Sp. z o.o.

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0100204081130129951Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta 

Jackiewicz-Bortnik

 0,3140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0200849788942830036Mazowieckie Centrum 

Terapii Hiperbarycznej i 

Leczenia Ran

Odchody zwierzęce020106140115915FERMA DROBIU 

KARDROB

 4,3000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,6000Opakowania z papieru i tektury1501016342855177811704862DONAUCHEM Polska 

Sp. z o.o.

 3,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0960Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

0201800112538535261056137P.W. Ochockie 

Centrum 

Weterynaryjne

 0,0600Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060130460061130666287FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "DWA KÓŁKA" 

PAWEŁ ŻUCHOWSKI

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131421435837010211452OŚRODEK ROZWOJU 

EDUKACJI

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6600Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 6,0000Odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin inne niż 

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

0104127101931408211245145PPHU Marek Mazurek

 30,4000Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413

 1,6700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0815Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021452105416572491203CZWORONOGI 

Gabinet Weterynaryjny 

K. Ganczarek

 0,0225Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140172904241181600217Pharmacy Everpharm 

Sp. z o.o. i Wspólnicy 

sp.j.

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459494185291709897Pink Machine Tattoo 

Magdalena Olszewska

 9,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z0122271901250447228PROCERBUD 

BARTOSIEWICZ Sp.j.

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107
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 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 24,3300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.40.Z5512053627582051481KURP-DACH SP. Z 

O.O.

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 4,8100Żelazo i stal170405

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135503269227580006393Nadleśnictwo 

Myszyniec

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0117885831180687618Mechanika Pojazdowa 

Marek Kijewski

 3,1880Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118DM34.30.A0108202675221006073PARADOWSCY AMP 

S.J.

 0,2950Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0330Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z6709022937961704266SP ZZOZ Szpital  w 

Iłży

 0,0380Zbiorniki na gaz skroplony160116
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 0,0550Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2470Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 23,6210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7500Skratki190801

 53,0000  0.58Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 207,3100Odpady tworzyw sztucznych070213G51.19.Z0117368245241061371AVERY DENNISON 

SP. Z O.O.

 484,7000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403715647962171257Prywatna Praktyka 

Stomatolog Agnieszka 

Leśniak-Trześniewska

 207,1160Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z7500577238371274842GREINER 

PACKAGING SP. Z 

O.O.

 6,5530Inne niewymienione odpady080199

 0,7250Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,4750Roztwory utrwalaczy090104

1833



 0,0440Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0200Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,2970Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 129,1750Opakowania z papieru i tektury150101

 26,9740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0940Opakowania z metali150104

 0,4050Opakowania ze szkła150107

 4,4640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1180Tworzywa sztuczne160119

 0,4190Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4730Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0620Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0127Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166719648477962309158NZOZ "Śródmieście I" 

Sp. z o.o.

 0,1360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101DK29.23.Z0155567921230842312KLIMAR PLUS Mariusz 

Żurawski

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,7590Metale żelazne160117

 0,0180Papier i tektura200101

 11,6460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174951611230955789CENTRUM 

MEDYCZNE 

PUŁAWSKA SP. Z 

O.O.

 0,1790Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7105218158261114936Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Teresa Ewa 

Pszkit-Kamola
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 0,0060Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810156632468381711617Gabinet Weterynaryjny 

NASZE ZWIERZAKI

 0,0565Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 12,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201017102649858260009864SEWIM Sp. z o.o.

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0146Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461192687991944207IPL Agnieszka Limanin

 0,3250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140361784NZOZ SEP-MED

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110005855845211080553Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie

 0,1530Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2082Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,2100Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 2,1550Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 3,0800Żelazo i stal1704050110902625210448347RAMKO SP. J. K. 

RAMINGER I WŁ. 

KOPCZYŃSKI

 8 260,9000Odchody zwierzęce0201061303178975110081692GOSPODARSTWO 

ROLNE I FERMA 

DROBIU W 

DĄBROWIE

 18,7000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Żelazo i stal1704056709603917961970157Zakład Produkcji Srub 

Grzegorz Wójcik

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081459297239512352422JRM Trade Sp.z o.o.

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180163303635213096914e-point S.A.

 0,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,1180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3500Papier i tektura200101

 36,4400Odpadowa tkanka zwierzęca0202022603325976572773195Ubojnia Młodocin 

Wojciech Kucała

 12,2200Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0335Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021420499807581583224ANIMAL CENTRUM 

GAB. 

WETERYNARYJNY

 0,0930Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103DJ28.75.B0122610915340017947FIRMA BIK S.C. JAN 

BREJTFUS 

KRZYSZTOF 

BIEDNIAK

 0,1560  0.05Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 0,0720Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0580Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G50.20.A0158924031181762368"AUTO - BABICE" SP. 

Z O.O.

 0,1730Zużyte opony160103

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0210Płyny hamulcowe160113

 0,0370Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,9700Metale żelazne160117

Tworzywa sztuczne160119

 0,0650Szkło160120

 0,1780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0656Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Zużyte katalizatory zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

160807

 0,1940Żelazo i stal170405

 0,0054Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0105256709511358865Gabinet 

Stoamtologiczny 

"Sanadent" Wiesława 

Rygalska

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216020675350APTEKA POD 

MIGDAŁEM

 0,0017Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0000Inne niewymienione odpady0401990004557755250002072WARSZAWSKIE 

ZAKŁADY 

KALETNICZE NOMA 

SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0001Szkło1702021400699601231049099FREY Spółka Jawna

 0,0002Tworzywa sztuczne170203

 0,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305085504705477591192040SPRZEDAŻ PALIW 

PŁYNNYCH FIRMA 

USŁUGOWO 

HANDLOWA

 0,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0000  0.00Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,2040Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.81.B0100316365360002423ZAKLAD 

CUKIERNICZY MAREK 

STACHURSKI

 124,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055504737707571140005Zakład Stolarski 

"KORNIK" Regina 

Kowalczyk

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,2100Metale żelazne160117

 0,0058Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7103988755210441902Punkt Apteczny 

Janusz Nowik 

ul.Fabryczna 59

 3,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087125585808222116227RUTA Spółka Jawna

 0,5060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,5000Zużyte opony160103

 0,0880Tworzywa sztuczne160119

 0,5140Inne niewymienione elementy160122

 0,0020Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401086707072787960082590Piotr Stępień "PIET"

 0,0850Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0015Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0890Tworzywa sztuczne160119

 0,0330Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E40.30.A7100153318220003795PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O.

 1 228,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3350Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 4,2600Żelazo i stal170405
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 1,7000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0285Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0107605595221379673Gabinet 

stomatologiczny 

Jarosław Zaczek

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216710084071ELMONTER Sp.j. 

Sławek 

Pietrzyk&Marek 

Banasiuk

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020069430915270160609UNIVET S.C. 

LECZNICA 

WETERYNARYJNA

 4,5050Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201827118279018231393920Ferma Drobiu 

Krzysztof Miszczuk

 0,1050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0222Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036109916597741523686NZOZ BARBARA 

ZIENOWICZ
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 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Skratki1908015506681897582123571Urząd Gminy Lelis

 37,0000Inne niewymienione odpady190899

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021412765208121472943Gabinet weterynaryjny 

Katarzyna Mądra

 0,0530Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312G51.87.Z0103928025220051893TAMPOTECHNIKA 

JAN TRYBURCY

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0730Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 1,1630Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DL31.10.B0119077631130236960PPHU Horus - Energia 

Sp.z o.o.

 0,4250Inne oleje hydrauliczne130113

 0,9800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 4,7760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,8270Filtry olejowe160107

 4,5700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,7940Metale żelazne160117

 0,0270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1140Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146541197NZOZ Prywatna 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

FADENTAL
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123152891180336066Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Wanda 

Kruszewska-Śliwińska

 2,9600Opakowania z papieru i tektury150101DH25.22.Z632189672Kreis Pack Sp. z o.o.

 6,4707Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,9200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180114454521130122021SEKA S.A.

 0,1025Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,4000Opakowania z papieru i tektury150101DI26.61.Z0057283738790172253ERBUD Sp. z o.o.

 1,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania ze szkła150107

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 38 331,2500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 589,2400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 68,6000Drewno170201

 21,2400Żelazo i stal170405

 50,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 870,5800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

1845



 0,9800Opakowania z papieru i tektury1501016102054907740031739STANPOL 

Export-Import 

Stańczak Anna i 

Stanisław

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2800Opakowania z drewna150103

 0,3010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031209983336793016423AKADEMIK 

SERVICES SP. Z O.O. 

Salus Hominis

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 4,8000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6729205917960018959Zakład Garbarski Z. 

Tkaczyk

 1,1000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 29,8500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.B7500866478380000475Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

ŻYRARDÓW SP. Z 

O.O.

 7 249,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,0130Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0640Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0810Zużyte opony160103

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,0010Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 134,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,0100Żelazo i stal170405

 0,1270Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 4,9400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,3050Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803120127204691181150731TIMPOL TUSZYŃSCY 

S.C.
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 0,0032Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103G51.90.Z0120863055260303881Oticon Polska Sp. z 

o.o  Centrum Obsługi 

Osób Źle Słyszących 

ZOZ i R

 0,1800Opakowania z papieru i tektury1501016702234227981285200Urzad Miejski w 

Wyśmierzycach

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1920Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1290Leki inne niż wymienione w 18 01 081801098124187748512756981AVENA SATIVA Sp. z 

o.o.

 0,0620Papier i tektura191201

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092001360355423024306CNC Apteki Sp. z o.o.

 0,0315Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300684195681105836GABINET LEKARSKI 

MARIOLA 

TARASIEWICZ

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0410Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G52.11.Z1403073715252348277CULIANR POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0070Metale nieżelazne160118

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,9420Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0020Metale żelazne191202

 90,6600Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z1408653789521647766P.H.U. KAMYK ANNA 

BIAŁECKA
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 113,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1300Opakowania wielomateriałowe150105

 16,9800Opakowania ze szkła150107

 61,8800Papier i tektura191201

 147,8300Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,3520Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206672715780PPHU 

STRZAŁKOWSKI SP J

 0,0798Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0625Filtry olejowe160107

 0,0575Płyny hamulcowe160113

 0,3980Metale żelazne160117

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055503252427580000829BENZOL Sp. z o.o.

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,5100Opakowania z papieru i tektury1501011403191385311597132Nowakowski Sklepy 

Sp. z o.o.
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 0,0228Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100107084355211001482PPBiH "Bestcon" Sp. z 

o.o.

 7,7830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,3080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,3300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2370Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 1,2500Opakowania z tworzyw sztucznych1501027104419678211480745Uprawa Pieczarek Bas 

Radosław

 0,4200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5504031667611001280"DĄBEK" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGO

WE EUGENIUSZ I 

ZBIGNIEW 

DĄBROWSCY

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3200Zużyte opony160103

 0,0820Filtry olejowe160107
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 0,0500Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4100Metale żelazne160117

 0,0700Metale nieżelazne160118

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,3150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050124648948241133764F.H.U. DAR-OIL 

Dariusz Świętochowski

 0,5660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9020Filtry olejowe160107

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132941707451391957Praktyka 

Stomatologiczna - 

Katarzyna 

Garczewska-Żywicka

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202710382450CITOWET Przychodnia 

dla Zwierząt 

lek.wet.Andrzej 

Mastalerz

 0,1000Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

1406045500085477581029031Pralnia chemiczna i 

wodna Adam 

Dąbrowski

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0045835187570000176Apteka Albina 

Żebrowska
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 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026705611428121407762Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Henryk Kozieł

 21,3850Opakowania z papieru i tektury150101G50.30.A5318719047542678707OPOLTRANS 1 Sp. z 

o.o.

 2,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508G50.50.Z1413027209522040517STACJA PALIW 

"WAWER"

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730163408111614726Indywidualna praktyka 

lekarska Przemysław 

Włodarski

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C1415752347591000738NZOZ Pielęgniarska 

Opieka Domowa 

"VITA"

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122384365271107652Rafał Grzywacz 

gabinet 

stomatologiczny
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 0,1420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213015290740LINK 4 TU S.A.

 2,5910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102550201592NZOZ Przychodnia 

Lekarza Rodzinnego 

Elzbieta Sikorska

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161406221385361274431P.H.U. "Magdusia" 

Marzena Stawska

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.85.Z9310680528951507576YAMO Sp. z.o.o.

 0,1150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,4240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7050Papier i tektura191201

 0,0420Metale żelazne191202

 0,0040Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302060171747935340010715P.U.P.H. STORTEX

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z drewna150103
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 0,0300Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Metale nieżelazne160118

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Drewno170201

 0,0200Szkło170202

 0,0200Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0010Aluminium170402

 0,0020Żelazo i stal170405

 0,3000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0300Papier i tektura200101

 1,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116102980077761189569Blacharstwo - 

Lakiernictwo 

Samochodowe Andrzej 

Brzuszkiewicz

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3240Metale żelazne160117

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0073Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z7103559508211728033Studio Urody "BEATA"

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427710031182055963Atelier ines Salon 

Uroda s.c. A. 

Koscińska

 19,9000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821418841885691841034Gospodarstwo Rolne 

Rochnia Koźlakiewicz

 0,0330Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,7000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011121444189721251608662BERLUX Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowa

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 55,0000Zużyte opony160103

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające PCB 

albo nimi zanieczyszczone inne niż 

wymienione w 16 02 09

160210

 1,5000Żelazo i stal170405
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 0,0700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180002532385211205687Dzielnicowe Biuro 

Finansów Oświaty 

Mokotów m.st. 

Warszawy

 0,0970Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034732062128992368309Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

M.Baranowska

 0,1088Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405672731132615130Instytut Onkologii i 

Hipertermii Sp.  z o.o.

 0,2500Zwroty kosmetyków i próbek0706810125533105220151761P.P.H. BIM 

SŁAWOMIR 

JEGLEJEWSKI

 0,9800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503819807591058442NZOZ 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA 

DERMATOLOGICZNA 

HALINA 

GROTKOWSKA

 13,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305020172596445252210001"GF RAMBA" Sp. z 

o.o.
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 12,3400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031410812425213453797Gabinety 

Stomatologiczne 

KORADENT Sp.z o.o.

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0174277395421538797Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Szczepanik

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011402962597991519332Indywidualna Praktyka 

Lekarska Monika 

Czubak-Piekarek

 0,1134Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0197Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0117Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021420573817122886362Gabinet Weterynaryjny 

"JUL-WET" lek.wet. 

Magdalena 

Wiśniewska

 0,0133Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216G51.46.Z0130703069511866053LUNDBEC POLAND 

SP. Z O.O.

 0,2000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,3500Papier i tektura200101

 5,3680Opakowania z papieru i tektury1501016907172848133158388MARSPOL GRUPA SP 

Z O O

 2,7280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1450Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 6,2700Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.10.Z6700313497970006805ZAKŁAD GARBARSKI 

J. Krawczyk, R. 

Krawczyk

 1,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 8,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania z drewna150103

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030129595615272159059OMNIMED S.C.

 8,4300Odpady tworzyw sztucznych0702130130532201230758646ATS SYSTEM

 5,3030Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 0,0058Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z5503462967581029574Hanna Sobczyk 

Gogulska

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031304301975661285261Prywatna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Ginekologiczny 

Andrzej Sopliński

 0,0010Zużyte roztwory trawiące080316142380538VIVA DRUK S.C.

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z drewna150103

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 147,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050081315525340017261"ETOS" Sp. z o.o.

 0,0002Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0153Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6110431089710048512Indywidualna Praktyka 

Lekarska Krystyna 

Nowakowska - Struzik

 2,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085500427397610000410Transport Towarowy 

Tadeusz Gadomski

 0,7250Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414862759522050935Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Bzdęga

 0,2300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086100050407740001307PPHU Hatrex 

Krzysztof Chlewiński

 23,4000Zużyte opony160103

 83,2500Metale żelazne160117

 1,4100Tworzywa sztuczne160119

 0,4200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119882305341555204Prywatny gabinet 

stomatologiczny Agata 

Różanka

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081401137965252330366POLSUPER Sp. z o.o.

 2,1800Zużyte opony160103

 0,0135Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040110130955271034640Lecznica dla zwierząt 

BARI Mirosław 

Olbromski
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 0,1910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181429942235250005857Instytucja Filmowa 

"MAX-FILM" S.A.

 15,2040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420725875272187647Gabinet Kosmetyczny 

- Barbara Jafra

 0,0879Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719539678121216832GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Ewa Skoczylas

 0,0320Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0077Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102A01.24.Z1308658485691696968Bartkowski, 

Koźlakiewicz, 

Ludwiński S.J.

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131413093207743049088"HORES" Dzwonek, 

Menofel i Pyrkowski  

Sp.j.

 0,0180Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,2500Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,9400Odpady tworzyw sztucznych0702130104962461130085030Warszawski Dom 

Handlowy Sp z o.o.

 9,2280Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 2,0220Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 2,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3960Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,5610Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 12,7730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 466,7500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 2,7720Aluminium170402

 4,0690Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z5504585177621163529"TADEX" Ruszczak 

Tadeusz Marian Stacja 

demontażu nr WWY/75

 5,8440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2040Olej opałowy i olej napędowy130701

 1,0170Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 38,6540Zużyte opony160103

 1,0170Filtry olejowe160107

 2,0340Płyny hamulcowe160113

 3,0520Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 732,3850Metale żelazne160117

 46,7910Metale nieżelazne160118

 67,1350Tworzywa sztuczne160119

 36,6190Szkło160120

 0,3600Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 50,7100Inne niewymienione elementy160122

 16,2770Inne niewymienione odpady160199

 10,1720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0170Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

1863



 0,0000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040149045355262297860Saint Gobain Polska 

Sp. z o.o.

 0,0000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 2,3530Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 35,3670Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1 946,8000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 61,5280Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 2 273,4000Inne niewymienione odpady101299

 1,1660Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,7640Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 20,4420Opakowania z papieru i tektury150101

 11,2630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8220Opakowania z drewna150103

 6,8320Opakowania z metali150104

 1,2360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,4440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Metale żelazne160117

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2140Mieszaniny metali170407

 1,0360Papier i tektura200101

 0,0000Tworzywa sztuczne200139

 16,7840Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0250Opakowania z papieru i tektury1501011304186705691200565PPUH AS Anna 

Smolińska

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109142317445FORT-MED Sp. z o.o. 

Apteka "Leśna"

 19,8800Opakowania z tworzyw sztucznych150102610352468BARTEX Bartoszewski 

Leszek

 0,0505Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1407354285342343680E. Skibińska 

Stomatolog D. 

Drabińska Lekarz 

Stomatolog Spółka 

Partnerska

 0,0125Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031309474925681461689CAMEA Salon Urody

 0,0202Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101766987741891622IPL Bożena Wojtczak

 0,4940Odpady tworzyw sztucznych070213550403574Dariusz Białobrzeski 

Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa ESTETYKA

 0,0490Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0060Opakowania z metali150104

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0800Żelazo i stal170405
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037903210638491167391STOMATOLOGIA 

MMDENT MARIOLA 

MACIEJEWSKA

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416407995262829699OSSI DENT OSAMA 

ALSBIH

 0,0395Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0504752605441094636Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Andrzej Świderski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405502905342134829Dental-Design 

Aleksandra Jaworska

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055503857297620000653Eland Andrzej 

Piwowarski

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095503757837590003752Apteka Hanna 

Duszyńska

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096708507977991014230APTEKA Jolanta 

Piasta Rejczak

 51,0000Odchody zwierzęce020106670783210Hodowla Drobiu Robert 

Wierzbicki
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 1,2500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,1000Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

0803136103015257741473770ORLEN Paliwa Sp.z 

o.o.

 3,7000Zużyte opony160103

 17,8980Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501140068601Zaklady Piekarskie 

OSKROBA Sp.z o.o.

 256,2840Opakowania z papieru i tektury150101

 24,0480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 652,5700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,4000Skratki190801

 10,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020101825651130117209WET-AQUA 

Przychodnia 

weterynaryjna

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031462832985213636210GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

S.C. Grażyna 

Pągowska-Nowakowsk

a Paweł Nowakowski

 0,0010Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0120676091250519927"GÓRKA AUTO"

 0,0020Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,9100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0940Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3800Zużyte opony160103

 0,3570Filtry olejowe160107

 0,1190Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1150Metale żelazne160117

 0,0850Tworzywa sztuczne160119

 0,0450Szkło160120

 0,0500Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,9000Skratki190801O90.01.Z1412319027743040963Oczyszczalnia 

ściekow w Łącku

 0,9000Zawartość piaskowników190802

 1,5800Opakowania z papieru i tektury1501010069201445340009899INTER API Sp. z o.o.

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.31.C0102819885210523095OTIS Sp. z o.o.

 0,4800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,4810Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5870Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2790Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2890Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1780Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4560Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Inne baterie i akumulatory160605

 4,5000Gruz ceglany170102

 0,2480Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,5680Drewno170201

 1,0140Tworzywa sztuczne170203

 0,1240Żelazo i stal170405

 0,0070Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z1467650055252561083MEDEA Sp. z o.o.
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 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116701158211345088Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

GINEKOLOGIA I 

POŁOŻNICTWO 

Lekarz Małgorzata 

Komsta-Goś

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160174100935213172414ENGINEERING Sp. z 

o.o.

 0,0170Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0080Żelazo i stal170405

 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180004218365250001693SPÓŁDZIELNIA 

PRACY USŁUG 

SZKLARSKICH 

PYROFLEX

 54,3000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 5,3100Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7400Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0101521911130018766KRADEX KRZYSZTOF 

RADZIKOWSKI
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 0,0370Miedź, brąz, mosiądz170401

 12,9900Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

0401016707064687991004929P.P.H.U. "EUROPAK" 

Piotr Kępa

 54,7500Brzeczka garbująca zawierająca chrom040104

 2,7450Osady niezawierające chromu, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040107

 4,5630Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 2,2900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0422Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103262605340110939Praktyka Lekarza 

Rodzinnego Krystyna 

Wall

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101713017741973691Indywidualna Praktyka 

Lekarska Łucja 

Hortyńska

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130107810241130093093ELROJ ELŻBIETA 

RADZIKOWSKA 

JAROSŁAW 

RADZIKOWSKI SP.J.
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036109466247742452132NZOZ ESKULAP Sp. 

jawna Wiśniewski 

Zdzisław, Kwiatkowska 

Anna i Woźniak Iwona

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0111643975311014550DA-DENT 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1850Opakowania z papieru i tektury1501010120627185310002007PROTEKT - Z.P.T.S. 

Józef Szadkowski

 1,6870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090929101015542406907Apteki CEFARM Sp. z 

o.o.

 0,2100Papier i tektura191201

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140100777105220100396DONAU LAB Sp. z o.o.

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404965969521947221ORTHO-DENT Marek 

Mackiewicz

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,3890Opakowania z papieru i tektury1501010013405835220100226"TOMASZEWSKI"  Sp. 

z o.o.

 5,6640Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025512595477581863768Usługi weterynaryjne 

Tomasz Maciej 

Chalamoński

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012653260LaBeaute Dermatologia 

i medycyna estetyczna

 0,7690Opakowania z papieru i tektury1501010111988295360020898PPHU LOPI Andrzej 

Anuszkiewicz

 0,1510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1,2710Inne baterie i akumulatory160605

 0,7460Mieszaniny metali170407

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420090637991741958lekarz medycyny 

Katarzyna 

Pisarska-Mazurkiewicz

 0,0158Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0575Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1414956305671848369SPZOZ

1874



 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,9800Skratki1908011303473105671512971Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

ŻURAWIANKA

 5,1800Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 203,3000  44.70Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 06 

11

070612DG24.52.Z0115647255220103012ORIFLAME 

PRODUCTS POLAND 

SP. Z O.O.

 331,3000Inne niewymienione odpady070699

 540,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 88,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 191,4000Opakowania z drewna150103

 42,7000Opakowania z metali150104

 5,6000Opakowania wielomateriałowe150105

 97,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,9000Opakowania ze szkła150107

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1100Inne baterie i akumulatory160605

 1,0000Zużyte opony1601035500088667610002225PAMATRANS Sp.j.

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131421371285220018559Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej

 1,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 13,9000Papier i tektura200101

 0,9250Opakowania z papieru i tektury150101A01.12.A0101180535270206062"Planti-Co Hodowla i 

Nasiennictwo 

Ogrodnicze Zielonki" 

Sp. z o.o.

 0,2750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,8970Żelazo i stal170405

 0,0300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110149021865341626097TON PRINT Sylwester 

Wójcik

 0,0200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 25,7490Papier i tektura191201

 0,3670Metale nieżelazne191203

 0,9180Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016728829337961556498PPHU IMEX Paweł 

Jamroży

 0,0770Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0030Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 0,0160Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0890Opakowania z drewna150103

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0320Tworzywa sztuczne160119

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0002Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205550058796Przedsiębiorstwo 

Uslugowo-Handlowe 

Kips S.C.Kinga 

Borek-Wilczynska, 

Przemyslaw Borek i 

Stanislaw Borek

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,4000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108111405321320136Bogusława 

Kupryjańczyk-Cybis

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031462871497162518185"ESENCJA URODY" 

Barbara Szczepanik

 29,2150Odpady z produkcji pasz roślinnych020381DA15.71.Z0107624235271004320TROUW NUTRITION 

POLSKA SP. Z O.O.

 22,4830Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501

 0,0770Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 41,9400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 99,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 100,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,4100Opakowania z drewna150103

 15,8270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1760Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 27,8840Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 87,5040Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,4800Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 41,0350Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0440Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,8000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 2,3400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0315Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103141842356Indywidualna Praktyka 

Lekarska Marta 

Durka-Kęsy

 0,1113Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037500555468371162965Magdalena 

Kazimieczak-Jeznach

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0362Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121790605222225274Analizy Lekarskie - 

Krzysztof Kłos

 0,0042Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0020421491230061916Gabinet Lekarski USG

 0,0003Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107461635221042459Salon kosmetyczny 

"MERIZ"

 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021405066567991049493Gabinet Weterynaryjny 

Tomasz Pałka

 8,7000Opakowania z papieru i tektury1501010163210519511978674CYFROWE CENTRUM 

SERWISOWE SP. Z 

O.O.

 4,7580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania wielomateriałowe150105
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Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0003Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 4,1100Papier i tektura191201

 0,1100Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130120175575320100906ASMED HURTOWNIA 

FARMACEUTYCZNA 

S.J.

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3000Papier i tektura191201

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z5503498927571012974Zakład Leczniczy dla 

Zwierząt
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 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460430515213628713Medical Partners Sp. z 

o.o. sp. k.

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116801999511204352GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZOFIA RAJKOWSKA

 12,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106K74.70.Z0105382305270103238SWEDECENTER Sp. z 

o.o.

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0660Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z0132825115222396142PRZYCHODNIA 

LEKARSKA W.A.T. 

SP ZOZ

 0,2000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,2000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0050Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,1330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0960Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,4500Mieszaniny metali170407

 2,7190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7300Papier i tektura191201

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123547925341291159DENTOFAN NZOZ

 6 658,4000Odpadowa serwatka020580DA15.51.Z1464011548212637781Zakład Mleczarski 

"SOKOŁÓW" Sp. z 

o.o.

 197,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2580Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 2,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0000Zużyte opony160103

 3,5700Metale żelazne160117
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 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202I60.24.B0117339845241093402Zdzisław Stępkowski

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0140Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0040Inne niewymienione elementy160122

 0,0980Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DD20.30.Z0117569799521003508STO-ISPO SP. Z O.O.

 16,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 12,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z drewna150103

 0,1640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 48,7100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 48,9700  0.00Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814
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 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032002499055423112393VIVA MED 

KONOŃCZUK 

LEKARZE DENTYŚCI 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z6719531347962298555NZOZ Gabinet 

Stmatologiczny TBK 

s.c. T. Bińkowska E. 

Wójtowicz-Krzemińska 

I.Tomasiuk

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,1380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122934295241713247Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika Winiarska 

Ernst

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181300337115660006307Z. U. H. "KOPTRANS" 

Witold Piętka

 0,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0460Inne baterie i akumulatory160605

 3,6000Mieszaniny metali170407
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 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0155879828361533526INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0730Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181423802545272627885Oddział 

Zabezpieczenia 

Żandarmerii Wojskowej

 0,9530Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3130Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,2550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte opony160103

 0,0360Filtry olejowe160107

 0,0020Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0580Płyny hamulcowe160113

 2,1440Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0010Szkło160120

 0,1650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0060Drewno170201

 2,7190Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0250Aluminium170402

 0,0160Ołów170403

 2,7460Żelazo i stal170405

 0,0290Mieszaniny metali170407

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0110Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0070Tekstylia191208

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005271441251333722Urząd Miejski w 

Wołominie

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania ze szkła150107

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0050Elementy zawierające rtęć160108

 0,0010Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0020Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001
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 1,3500Papier i tektura200101

 0,0150Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 0,0948Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030168426895262489358"DRAG-MED" SP. Z 

O.O.

 0,0208Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080172963499512024764Viggen Auto Sp. z o.o.

 0,2700Filtry olejowe160107

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124382825241792146GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Lidia 

Malinowska-Czauderna

 3 696,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705040161925605252148590BUDWUG Sp. z o.o.

 0,0915Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031521076979491605302GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Kinga Kolan

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101550429421P.H.U SUMAR Mariusz 

Sławomir Suchta

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 19,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011405336189512173866ZAKŁAD CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 

KACPER KAROLCZAK

 12,0000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 18,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 3,6000Opakowania z papieru i tektury1501015500676917591337260Hurtownia Owoców i 

Warzyw "JANPOL" 

Albert Owsiewski

 1,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101670545433ZAKŁAD 

SAMOCHODOWY 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO M. 

SAMBOR

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Metale żelazne160117

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,0603Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507054537621023165Poradnia 

stomatologiczna 

Grażyna Dygan - Łojek

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 263,4000Opakowania z papieru i tektury1501017124820778222059452"EKO-SAM BIS" Sp. z 

o.o.

 527,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 77,7000Opakowania z metali150104

 750,3000Opakowania ze szkła150107

 227,9000Papier i tektura191201

 100,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 1 776,8000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 22,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146101725427740018294P.H.U. Budownictwa 

energetycznego 

„ENERGOMEX” Dymek 

Tadeusz

 7,9400Żelazo i stal170405

 0,0194Metale żelazne160117G50.20.A1405493127571017641AUTO-NAPRAWA 

Mariusz Olbryś

 0,0090Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016701400969481063992"AGAMED" Centrum 

Medyczne

 0,0090Roztwory utrwalaczy090104

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1 116,9000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0100896305320001558NICATOR FABRYKA 

OPAKOWAŃ L. UBA 

SP.J.

 2,2900Opakowania z papieru i tektury150101

 44,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Opakowania z metali150104

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602111405662335213390341Unilever Polska Sp. z 

o.o.

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,4100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0285Inne baterie i akumulatory160605

 1,3500Tworzywa sztuczne170203

 0,7000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003191505261673166Ministerstwo 

Sprawiedliwości

 0,0630Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8000Żelazo i stal170405

 7,1000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0320Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109016343319 000218421360289APTEKA "Przy 

Megasamie"

 1,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G52.48.A0151528189521895458AUTO NOBILE SP Z 

O.O.

 0,5980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9640Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Zużyte opony160103

 0,9140Filtry olejowe160107

 0,0340Metale żelazne160117

 0,4740Tworzywa sztuczne160119

 1,1980Szkło160120

 0,2990Inne niewymienione elementy160122

 3,1000Drewno1702017507723028361702207MIRBUD S.A.

 999,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0006Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801015503414657581034078ISPL Dorota 

Struniawska

 0,0004Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116781638261884373NZOZ "SPES"

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090128791589521180558APTEKA

 47,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050112015205270203299ULMA 

CONSTRUCCION 

POLSKA S.A.

 131,3460Metale żelazne160117

 1,7100Metale nieżelazne160118

 0,3600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 171,1800Drewno170201

 3 368,3680Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z0109695555261025409ELANDERS POLSKA 

SP. Z O.O.

 1,4150Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 4,6600Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 47,2800Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,1500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,4500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 5,7200Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,0870Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 398,9100Opakowania z papieru i tektury150101

 5,1920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,1300Opakowania z drewna150103

 5,0720Opakowania z metali150104
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 10,4680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 43,5630Metale nieżelazne191203

 0,2400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174322328131280429PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ODENT LEK STOM

 0,4000Skratki190801130378143Gmina Karniewo

 0,3000Zawartość piaskowników190802

 136,0000  4.10Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103001010495DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090114496165320103425Apteka Leków 

Gotowych

 0,0250Papier i tektura191201

 255,0000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6707270397961005427"NOVA" Sp. z o.o.

 1 600,0000Brzeczka garbująca zawierająca chrom040104

 22 400,0000Brzeczka garbująca niezawierająca 

chromu

040105

 0,2100Inne niewymienione odpady040199
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 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych1501020161657861130511320BUDO-PLAST 

Krzysztof Damm

 1,1400Opakowania z papieru i tektury150101DH25.24.Z0102528705340019892Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych "FOLPOD" 

Piotr Iwańczyk

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010456086BARBER-SALON 

URODY Beata 

Karpińska

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030154370605212917823Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. M. Bilski

 0,0325Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026706630039481053290Schronisko Dla 

Bezdomnych Zwierząt

 0,3750Inne niewymienione odpady070299DI26.61.Z6708541348120005263GRUPA PREFABET 

S.A.

 0,0210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 752,0000Wybrakowane wyroby101382

 1,3000Inne niewymienione odpady101399

 0,0430Odpady spawalnicze120113

 0,0160Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0430Oleje zęzowe ze statków żeglugi 

śródlądowej

130401

 0,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5420Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z drewna150103

 1,0000Opakowania z metali150104

 0,0570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3920Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 51,7000Żelazo i stal170405

 1,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020148464995211610519Przychodnia 

Weteynaryjna Salvet 

Anna Kozanecka

 0,3750Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033406635048891482771Studio Paznokci 

"Natalia" Natalia Mila

 4,4500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.24.Z1415731525691829369Michał Śliwiński

 0,3168Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7350Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1463771605252541330HR GLL LIBERTY 

CORNER SP Z O O

 0,9690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,7370Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2330Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5240Papier i tektura191201

 6,7896Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102026705261771472Samodzielny Zespół 

Publicznych Zakładów 

Lecznictwa Otwartego

 0,0216Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0136Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0005Odpady amalgamatu dentystycznego180110
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030602419909462227168Praktyka 

stomatologiczna 

Radosław Kapica

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0079Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DE22.33.Z0106668141180066690HECTOR S.A.

 0,0670Opakowania z papieru i tektury1501011414028355381629989CHM KLIMA Marek 

Tomasz Choreń

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103850164692Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Teresa Lis

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081414634309710540176Piotrowski Krzysztof 

Usługi Transportowe - 

PIOTRUŚ

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,4500Żelazo i stal170405
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 0,2400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103611015069SABA-MED SP. Z 

O.O.

 0,0083Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021411022345222580176Przychodnia 

Weterynaryjna SONIA

 1,2300Opakowania z papieru i tektury1501015108786247711657407Fabryka Płyt 

Warstwowych ABO 

Bogusław Bugała

 4,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,9700Żelazo i stal170405

 0,6300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.11.B5500167717590000831"ROLSTAL" 

PAWŁOWSKI

 0,2400Odpady proszków powlekających080201

 0,9940Osady i szlamy z fosforanowania110108

 413,1700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,7400Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

1900



 1,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5200Zużyte opony160103

 0,0940Filtry olejowe160107

 0,0920Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 44,5900Żelazo i stal170405

 0,1575Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.14.A0172022425222586517SAMODZIELNY 

ZESPÓŁ 

PUBLICZNYCH 

ZAKŁADÓW 

LECZNICTWA 

OTWARTEGO 

WARSZAWA 

BEMOWO-WŁOCHY

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,7640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,3630Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156372085221942418Prywatna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

GINOMED Sławomir 

Warzęchowski

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105079495260008165SPÓŁKA LEKARSKA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 2,4050Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203012840535P.P.H.U. MAREK 

PNIEWSKI

 0,0052Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Papier i tektura191201

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094729382037751441501Punkt Apteczny 

Małgorzata Grzelak

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104413869511207468Gabinet Lekarski 

Izabela 

Chwalibogowska-Ciśliń

ska

 1,3000Zużyte opony1601030154954641180703530AUTO RYSZARD 

Blacharstwo 

Lakiernictwo 

Pojazdowe

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,8400Żelazo i stal170405

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429453315213604078Centrum Alzheimera

 0,1000Skratki1908016707528018111001337Zakład Usług 

Komunalnych

 0,0300Zawartość piaskowników190802

 60,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0154940001230993229APTEKA "POD LIPĄ"

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.62.Z7103613698210006355FENES S.A. Fabryka 

Narzędzi Skrawających

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych070213

 49,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0060Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 15,0000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0002Odpady spawalnicze120113

 6,3000Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 60,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 11,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1000Inne niewymienione odpady120199

 1,5000  0.00Wodne ciecze myjące120301

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 1,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z metali150104

 0,2000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 5,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0030Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 4,8000Żelazo i stal170405

 0,0070Mieszaniny metali170407

 44,9000Odpady proszków powlekających080201G51.90.Z6102206147741008197PONZIO POLSKA  SP. 

Z O.O.
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 21,3140  10.66Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 27,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 12,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 57,8650Opakowania z papieru i tektury150101016125261AMLUX Sp. zo.o

 16,5350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 54,7890Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 11,5190Opakowania ze szkła150107

 5,4790Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G51.21.Z0110740105260300279ELEWARR Sp. z o.o.

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,0100Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

0201800173093075251240715WETSWIAT Gabinet 

Weterynaryjny

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,1215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031301586605671175924NZOZ "PROFI-MED"

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 12,6500Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.B0105171908210007277PPH KOVIS SP. Z 

O.O.

 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 32,7000Papier i tektura200101

 0,5570Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111407780015321927499RENNER POLSKA 

S.C.

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6110706029710597087NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ  

"SZKOL-MED" S.C.
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 1,2200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602114732317247262336414DTS Serwis Mariusz 

Maksajda

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086113981717742759356Orient A.markowska, 

K.rejch sp. j.

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3400Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209DA15.61.Z6719802087962326292ZAKŁADY 

CHEMICZNE BOCHEM 

SP. Z O.O.

 0,9200Substancje organiczne z produktów 

naturalnych (np. tłuszcze, woski)

040210

 1,0000Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

040221

 0,5500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 8,4300Opakowania z papieru i tektury150101

 5,9150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2800Żelazo i stal170405

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202O90.01.Z5503887397580000344OSTROŁĘCKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI Spółka z 

o.o.

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107
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 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,4500Żelazo i stal170405

 39,3600Skratki190801

 199,0000Zawartość piaskowników190802

 5 600,0400  1,348.23Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130108942255211010831ANIMAL-TRADE 

BIURO HANDLOWO 

TECHNICZNE

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103672760093Gabinet Lekarski 

Dariusz Dziurowicz

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020118252495251392520Jerzy Pilarski
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 104,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015500283507590002706SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

LOKATORSKO 

WŁASNOŚCIOWA 

ZACISZE W MAŁKINI 

GÓRNEJ

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300807165671195973Gabinet 

Stomatologiczny Jerzy 

Mikołajczyk

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.74.Z5502031197571262079TELERADIOMECHANI

KA Tadeusz Sawicki

 0,0040Papier i tektura200101

 0,0020Tworzywa sztuczne200139

 0,0513Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035101739937391461794LECZNICA 

STOMATOLOGICZNA 

Alina Dudkiewicz

 0,0105Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101G52.31.Z191813887APTEKI CENTRUM 

Sp.j.

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140109295505242413487Carcommerce Sp. z 

o.o.
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 0,1357Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7104958748211205878ADENT Przychodnia 

Stomatologiczna NZOZ

 22,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040021514011180017102Usługi 

Remontowo-Budowlane 

Marek Maciopa

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012331590Gabinet Lekarski 

Sławomir Brajczewski

 0,0460Opakowania z papieru i tektury150101G50.20.A0148876471130209006"Jugaz" Mariusz Juga

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0170Metale żelazne160117

 0,0960Metale nieżelazne160118

 0,0280Inne niewymienione odpady160199

 0,0830Zużyte urządzenia zawierające wolny 

azbest

160212
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 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6110117529710000942Gabinet 

Stomatologiczny 

Witkowska Elżbieta

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102440719511061786PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

JOANNA 

BADOWSKA-FLOTA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123078589511286060ART-X JOANNA 

KWIATKOWSKA - 

BUCHOWICZ 

GABINET 

DERMATOLOGII 

LECZNICZEJ I 

ESTETYCZNEJ

 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094731526057752429821APTEKA "POD ZŁOTĄ 

WAGĄ"

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0102889675270254782APTEKA PRYWATNA 

Gabriela Jaworska

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708409659481056242NZOZ Poradnia 

Medycyny Rodzinnej

1911



 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414909708222267363Adax-Med. Centrum 

Alergii i Astmy

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z0163361181181552926MJ Farmacja M. 

Niemirska, K. 

Napiórkowski

 0,0018Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 16,3830Opakowania z metali150104G51.57.Z7116264628221856979"ZŁOM-KOL" Andrzej 

Kowalski

 1,9000Zużyte opony160103

 322,3370Metale żelazne160117

 8,4830Metale nieżelazne160118

 15,0380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 28,5690Miedź, brąz, mosiądz170401

 23,3690Aluminium170402

 0,5700Ołów170403

 1,1140Cynk170404

 1 228,9790Żelazo i stal170405

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021305081205661056566Krzysztof Piotr Knap 

Lekarz Weterynarii

 18,4000Odpadowa tkanka zwierzęca0202026700411647961049821RZEŹNICTWO I 

WĘDLINIARSTWO 

WILCZYŃSKI 

ZBIGNIEW

 0,0012Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1912



 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501011402092081231202106Międzynarodowy 

Instytut Kosmetyków 

Nowej Generacji Sp. z 

o.o.

 0,0223Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z drewna1501030126690531131515834POL-BETON Sp. z o.o.

 0,1970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6102014627741377701NZOZ "BOROWICZKI" 

Zdzisław WoĽniak

 0,0000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0111Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118038685221232728Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0021Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z1413449197742561223GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY MTG 

Mariusz Więcek

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 36,7000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6709331417962653416F.H.U. GOFAR 

Zbigniew Stasieńko

 5,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

1913



 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DD20.40.Z6707026028120009769EP SERWIS SP. Z 

O.O.

 1,8700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 9,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 11,7800Żelazo i stal170405

 0,0085Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501010131350305262222307Promotorzy Sp. z o.o.

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

1914



 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 18,2000Opakowania z papieru i tektury1501010157677801132497127MEDIA MARKT 

POLSKA SP. Z O.O. 

Radom Spółka 

Komandytowa

 3,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0000Opakowania z papieru i tektury1501011409033117971972778JANFRUIT SP Z O O

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160117283225251017489Handlowy-Leasing Sp. 

z o.o.

 84,0400  15.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908050005482878221264575Urząd Gminy Latowicz

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.20.Z1405688875262064044Gabinet Weterynaryjny

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202550011182USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

CEZARY PROŃCZUK

1915



 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173025419461796303NZOZ OPTIMA

 0,0165Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0012Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500725687581525646Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego Magdalena 

Sosińska

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180173806305321785941UNITRANS M. i W. 

FIJAŁ SP. J.

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,0500Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0758Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z6707435877961065694Gabinet Weterynaryjny 

Lek. Wet. Artur 

Mroczkowski

 29,4500Opakowania z papieru i tektury150101140762550I.I.C.Retail Sp. z o.o.

 3,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 44,7400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,0100Opakowania ze szkła150107

 43,7300Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 4,7000Opakowania z papieru i tektury1501015504099507591000626Piekarnia - Ciastkarnia 

Jadwiga Grodecka

 2,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 5,4200Skratki1908011303784335661887238GMINA SOŃSK

 5,2400Zawartość piaskowników190802

 455,8800  73.06Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0152275455842025747Praktyka 

Stomatologiczna Beata 

Rymarczyk

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097124855328241672395PUNKT APTECZNY 

"REMEDIUM"

 0,0040Papier i tektura191201

 0,0130Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180112697429520016839Dalkia Term S.A.

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116963905211348961Gabinet 

Stomatologiczny B. 

Pietrzak-Bilińska

1917



 0,1525Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403735056652361135NZOZ Centrum 

Medyczne SORNO

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2339Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F0112630011250458255Prywatny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

MULTI-LAB

 0,0390Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0002889305220002535SZPITAL KLINICZNY 

Dzieciątka Jezus 

CENTRUM LECZENIA 

OBRAŻEŃ

 0,5900Roztwory utrwalaczy090104

 13,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 3,8020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

1918



 240,9800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5790Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0080Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0390Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1300801075671238760GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

PIOTR FIRST

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091458763695252521534Farmin Sp. z o.o.

 30,0000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB18.21.Z0113466105261039877ARLEN S.A.

 3,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0662Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 20,0000  1.42Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908056702236697971904280Gmina Goszczyn

1919



 0,0059Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119463105261224132Gabinet 

Stomatologiczny 

Tamara Chołast

 0,0328Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411718507962810220REHA-COMPLEX s.c. 

Joanna Kiljanek, Rafał 

Kramer

 0,0176Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103812540127Indywidulna Praktyka 

Lekarska Beata 

Pacześniak

 0,0018Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0128Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031433347242910142301Indywidualna Praktyka 

Lekarska Ewa 

Dąbkowska

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104737958211501200Prywatny Gabinet 

Lekarski - Katarzyna 

Major-Dyc

1920



 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086110771719710034272Firma Usługowa 

ZIEM-BUD Anna 

Gładoch

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158951235212921664DENTISSIMO 

Klaudiusz Naumowski

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021428641765242738574FLIPER S.C. Filip 

Jędrzejewski, Paweł 

Górecki

 247,0000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,6880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084501104157231015620AUTO NAPRAWA 

Andrzej Prażmo

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,2900Metale żelazne160117

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0571Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103610301407 000407761153689NZOZ "Nasza 

Przychodnia"

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A0109202991250037200CITRO-CAR Anna 

Pachulska Dariusz 

Smutkiewicz

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0270Filtry olejowe160107

 0,0820Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.21.A0121271165261442389HOCHTIEF POLSKA 

SP. ZO.O.

 254,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 134,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1 840,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 613,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 193,4000Drewno170201

 7,0000Odpadowa papa170380

 32,6000Aluminium170402

 315,3000Żelazo i stal170405

 401,0000Mieszaniny metali170407

 86 968,8000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 415,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 3,1000Metale nieżelazne191203

1923



 0,0528Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417791841231178388NZOZ LOTUS 

MEDICAL CENTER sp. 

z o.o.

 0,0103Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420111375213296843Arkadiusz Tański

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709165338111247222Indywidualna Praktyka 

Lekarska Jolanta Kasa

 84,8200Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607083572386766281988850EkoNaft Sp. z o.o.

 364,1400Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021419155987760000937Przychodnia 

Weterynaryjana
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 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459953357010334628Zespół Przychodni 

Specjalistycznych 

PRIMA Sp. z o.o.

 0,0010Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901017503967098371046265Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika Choińska

 0,0010Roztwory utrwalaczy090104

 0,0356Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7103352778221453282PRYWATNY GABINET 

CHIRURGICZNY 

ANDRZEJ WRÓBEL

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109126385311225991Grupowa 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

JAWOR

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 51,2500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.61.Z1419587167010202714Grupa BGK Sp. z o.o.

 21,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380
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 0,0900Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 18,1300Opakowania z papieru i tektury150101

 10,1880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 303,6500Opakowania z papieru i tektury150101012778285POL PERFECT SP. Z 

O.O.

 8,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 651,1800Papier i tektura191201

 0,0350Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118DK29.56.A0116319531180125636GENERAL PLASTIC 

Sp. z o.o.

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,5050Inne niewymienione odpady120199

 7,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081303685415681378362PPHU "KARK-TRANS" 

KRZYSZTOF 

KARKOWSKI

 0,0560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Zużyte opony160103

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,1800Metale żelazne160117

 0,5579Opakowania z tworzyw sztucznych150102130332862ETI POLAM Sp. z o.o.

 2,0459Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,3918Żelazo i stal170405

 2,8000Papier i tektura200101

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091405705425261524791"IG-FARM" Iwona 

Gąska

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030210812788842475618PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA 

AMELIA 

FILIPKOWSKA

 0,0610Filtry olejowe1601071409914791181913956STW Center SP. z o.o.

 19,1300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010104722865290011798Konsmech P.P.-H. 

Kamil Wrocławski

 0,0029Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 109,5390Żelazo i stal170405

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411040905291741429Life-Beauty S.C.

 0,0176Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z1407558339512199771N.Z.O.Z. CITYMED SP. 

Z O.O.

 12,8000Opakowania z papieru i tektury1501014300462887120157618AWBUD S.A.

 3,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 48,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 17,1000Drewno170201

 6,5000Tworzywa sztuczne170203

 1 233,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152457445251482275Gabinet Kosmetyki 

Leczniczej Magdalena 

Pazdyka

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.B0009893538121279749DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ DLA 

DOROSŁYCH w 

Kozienicach

 0,2500Żelazo i stal170405

 0,0002Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0569Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055500041017580004247TRANS-POL-KURPIE

 3,0000Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0124324925341259279Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Maria Moritz

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0152Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1405456275342137911ANNAMED.PL 

PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA  

ANNA 

POMYKAŁA-POGORZ

ELSKA

 0,0009Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0360Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214F45.21.A0152593961250521172P.U. "WESTON" Raisa 

Kuran

 0,0123Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504466327581092839Mirosław Suchcicki

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027391050973M-WET Gabinet i 

Lecznica 

Weterynaryjna Tomasz 

Murawski

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101DA15.72.Z7123570249521184088P.P.H. CEZAR 

PRODUKCJA I 

KONFEKCJONOWANI

E KARMY DLA 

ZWIERZĄT  ELŻBIETA 

WYRZYKOWSKA

 0,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0015Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020106035645270107489LECZNICA 

STOMATOLOGICZNA 

PW. Iwona Wójcicka 

Spółka Jawna
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 0,0524Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0165Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211012725283Centralny Dom 

Maklerski Pekao S.A.

 0,1650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030008001895341922708Zespół Szkół Szkoła 

Podstawowa w 

Podkowie Leśnej

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7124Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811309173505661771926Gab. Weterynaryjny 

MAXWET Katarzyna 

Rogalska

 0,0012Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0130Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0091Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033110728756651580042Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Jacek 

Muszyński

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012846450INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SŁAWOMIR ROSIŃSKI

 0,0104Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121322935221626999Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Urbańska-Werońska

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Żelazo i stal1704056719668817962309081MA-TRANS S.C 

Andrzej Makuła Marcin 

Makuła

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087100923378211308934DIESEL SERWIS  

Dariusz Chwedczuk
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0116709181230069266GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Anna 

Wichowska-Fryszczyn

 0,0000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

0201800161873687731452571Gabinet Weterynaryjny 

VETLAND

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0440Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DK29.51.Z0050970047960000327RADWAG WAGI 

ELEKTRONICZNE 

WITOLD 

LEWANDOWSKI

 0,2130Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 1,9430Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1230Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,0400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 3,9500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0320Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0320Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,1690Żelazo i stal170405

 1,2500Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380O90.01.Z6709291397971258963PPHU GRAŻYNA 

CHOJNACKA
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412606905262620628GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MAŁGORZATA 

WROCZYŃSKA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3130Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0007964768440004242SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

"SUDOWIA"

 23,8000Odpadowa serwatka020580

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1550Żelazo i stal170405

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302054501113207231152481Usługi Transportowe i 

Handel Danuta 

Chlubicka

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0000  0.00Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304
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 0,0193Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158158975222747819TS KLINIKA 

PRZYCHODNIA 

DIAGNNOSTYKI 

TERAPII CHORÓB 

SERCA, PŁUC I 

NACZYŃ CENTRUM 

LECZENIA 

PRZECIWZAKRZEPO

WEGO

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1240Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DN37.10.Z0142014141250042106"FIRMA TOKARSKI" 

Jan Wiesław Tokarski

 2,4000Zużyte opony160103

 10,0000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,1210Filtry olejowe160107

 277,6300Metale żelazne160117

 1,5050Metale nieżelazne160118

 1,9500Tworzywa sztuczne160119

 0,4080Szkło160120

 0,8300Inne niewymienione odpady160199

 0,3090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0158Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010706229Specjalistyczna 

Praktyka Prywatna 

Piotr Fudalej
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 69,1750Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801116100577467740014445"FOL-DRUK" 

STANISŁAW 

SZCZECHOWICZ S.J.

 96,8723Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 1,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,1730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0200Żelazo i stal170405

 0,1550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118243105241418442Gabinet 

Stomatologiczny 

Krzysztof Wars 

Szczepański

 46,4000Odpady tworzyw sztucznych0702131410936181251467463AGD PASTERSKI 

Spółka Jawna

 1,0160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,5000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 1,3000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0120Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

0901087103947368221009794FOTO-VIDEO-STUDIO 

Wiesław Ślązak
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 0,0070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1800Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459097615212620218Indywidualna Praktyka 

Lekarska Michał 

Osowiecki

 1,2000Opakowania z papieru i tektury1501017104646618211738497NMR Sp. z o.o.

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7501388588381337260Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Kieszek-Bień

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0475Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417308417621943090PRAKTYKA 

LEKARSKA 

DENTYSTYCZNA 

enodent Barbara 

Woźniak

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,1000Opakowania z papieru i tektury1501011421711837621247485WOJ-PAK Zbigniew 

Wojciechowski 

OPAKOWANIA Z 

TEKTURY I NADRUK

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141915329879570701218Pimco Sp. z o.o.
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 0,0870Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.10.A0122641035271398974MERCEDES-BENZ 

POLSKA Sp. z o.o.

 0,0020Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0010Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0140Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 114,1080Opakowania z papieru i tektury150101

 5,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania z drewna150103

 0,1950Opakowania z metali150104

 5,0250Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,0170Metale żelazne160117

 0,3040Metale nieżelazne160118

 2,1180Tworzywa sztuczne160119

 2,0460Szkło160120

 0,4710Inne niewymienione elementy160122

 0,0660Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,0030Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 5,3700Papier i tektura191201

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DE22.22.Z0120861625340002555BITTNER ANDRZEJ I 

ROMAN SP. J.

 11,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 6,4320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,0000Skratki1908010013907997742278912ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 1,9000Zawartość piaskowników190802

 14.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2,3800Odpady agrochemikaliów zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)

020108DL33.10.A0103749225260019068BAYER SP. Z O.O.

 0,2450Wody popłuczne i ługi macierzyste070401

 5,6400Przeterminowane środki ochrony roślin 

I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480

 0,0006Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4100Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 2,0380Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 0,1700Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.30.A1412913539481524111P.P.H.U."Festina" 

Stępień Alicja
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 0,0300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,3270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Opakowania z metali150104

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5080Odpady tworzyw sztucznych070213011968687Centrum Szkolenia 

Policji

 0,2820Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3920Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,3800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 13,7900Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,2200Opakowania ze szkła150107

 0,0410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2000Zużyte opony160103

 38,1400Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104
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 0,2940Filtry olejowe160107

 0,0070Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,1000Metale żelazne160117

 0,5800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9660Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0320Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 77,0500Drewno170201

 8,7390Tworzywa sztuczne170203

 1,2400Żelazo i stal170405

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1280Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0003Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166702005109481050647APTEKA Arianna 

Piekarska
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 0,1165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6113395537742383690Indywidualna Praktyka 

Lekarska Joanna 

Nowalińska-Solka

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106710701181341000Specjalistyczna 

Przychodnia Lekarska 

Internistyczo-Pediatryc

zna JUNIPERUS

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102008102579Quantum Pharmacja 

Sp. z o.o.

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1530Papier i tektura191201

 177,0340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140113079685271037727Polkomtel Sp. z o.o.

 16,3850Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0590Inne baterie i akumulatory160605

 0,1200Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0010Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 16,2800Miedź, brąz, mosiądz170401

 517,6400Aluminium170402

 109,6870Żelazo i stal170405

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 13,8430Papier i tektura191201

 1,8900Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091308703585671709389mgr B. Budner, mgr St. 

Matyjaszek

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z011799500Gabinet Dentystyczny 

Marta Dziak -Kulewicz

 0,0375Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111882971230238214Gabinet 

Ginekologiczny Danuta 

Cieslak-Marcinkowska

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400207936891143714Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Kluz

 0,5400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051417277735361857842LIFE-CAR Marian 

Bobruk, Robert Zgryza 

Sp.j.

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302054904400387350026179MASFALT Sp. z o.o.

 0,0001Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001017103585518211343988"BET BUD" - Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

Irena Soszyńska

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031433272567743206323Lux-Medica 

Specjalistyka Sp. z 

o.o.

 1,1500Skratki190801O90.02.Z0005483827761182805Urząd Gminy 

Szczutowo

 4,8400Zawartość piaskowników190802

 29,7200  5.44Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 85,6200Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.30.Z0308062345371684165Gospodarstwo Rolne - 

Romuald Kocęba

 0,6750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036702304517962240053Publiczny Zaklad 

Opieki Zdrowotnej w 

Skaryszewie
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 5,1600Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1405150005252362739XANTIUM SP Z O O

 3,6180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 40,3680Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0330Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,5420Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101168977741924391Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Jacenty Puchalski

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123420795341051797Usługi 

Stomatologiczne 

Joanna Szydłowska

 272,6900Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z6701027997970002316EKAR-OPAKOWANIA 

Sp. z o.o.

 2,1400Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 62,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6200Żelazo i stal170405
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 28,3300Papier i tektura191201

 0,2300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157528145242500453NZOZ PORADNIA 

LEKARZY 

RODZINNYCH

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211G51.11.Z0002740685260308476Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa

 0,2340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0850Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G51.90.Z0132928405222398827CARTECH S.C. 

Kucharski,Dębski,Meli

on

 0,7600Zużyte opony160103

 0,1750Filtry olejowe160107

 2,7000Drewno1702012508603416181858881NOVUM 

MANAGEMENT Sp. z 

o.o. S.K.A.

 120,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031464665675222845226GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ES DENT 

KATARZYNA 

STYPUŁKOWSKA

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318140573718Sekwencja Sp. z o.o. 

Consulting Sp. 

Komandytowa
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 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146756874BORAMED Sp.z o.o.

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0182Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149060721250976837VALUE Laszuk 

Wojciech, Laszuk Ewa

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0362Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020101273885311005143PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT S.C. 

NOWAKOWSKI

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504399977581044450Gabinet Kosmetyczny 

CLAUDIA Rogalska 

Wiesława

 1,8970Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030160472079511936983ZINTEGROWANE 

SYSTEMY 

TECHNICZNE Sp.z 

o.o.

 1,8276Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,4870Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0860Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,5340Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085503688207591002803Marek Michalik 

OKRĘGOWA STACJA 

KONTROLI 

POJAZDÓW

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 51,7830Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

1601067501423058381014054Janusz Trzcińska 

"Usługi-Handlowo-Tran

sportowe"

 110,9900Metale żelazne160117

 16,2410Metale nieżelazne160118

 12,5400Miedź, brąz, mosiądz170401

 74,8510Aluminium170402

 5,6480Ołów170403

 11,1380Cynk170404

 145,0920Żelazo i stal170405

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031431309502530104961STUDIO UŚMIECHU 

MM DENT 

MAGDALENA GOŁKO

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180131394235272160186REAL ESTATE 

DEVELOPMENT 

COMPANY SP. Z O.O.

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026708132998111028537Indywidualna Praktyka 

Lekarska Beata Popis

 0,2780Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z0128675701130103905SAMODZIELNY 

ZESPÓŁ 

PUBLICZNYCH 

ZAKŁADÓW 

LECZNICTWA 

OTWARTEGO W-WA 

PRAGA POŁUDNIE

 1,4650Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 1,4950Roztwory utrwalaczy090104

 0,0100Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 3,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1020Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1 869,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9000Żelazo i stal170405

 7,6010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1960Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 0,3140Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096700033767980007284APTEKA PRYWATNA 

mgr. farm. Jerzy 

Bystrzejewski

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109140267000FARM-NET s.c. Jacek 

Meszka, Anna Meszka

 0,0250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057503278108370002797Zakład Naprawy 

Karoserii "OSKAR"

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0650Opakowania z papieru i tektury1501010109973048260006535Wytwarzanie i handel 

opakowaniami z 

tektury - Świerlikowski 

Andrzej

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719687108111566105Samodzielny Publiczny 

Zakład Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej

 0,0000Inne niewymienione odpady0705990045801067570001508Apteka Eskulap Sp. z 

o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Papier i tektura191201

 555,8000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507240927573EKOBUT Sebastian 

Butyński

 40,0000Opakowania z papieru i tektury1501010122504729521240786NICE POLSKA SP. Z 

O.O.

 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,0000Opakowania z drewna150103

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0360Inne baterie i akumulatory160605

 0,1000Mieszaniny metali170407

 0,0890Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0630Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427736117742487142Weresińska Agnieszka 

Prywatny Gabinet 

Dentystyczny

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020118947249521202219LIDIA 

CYBULSKA-PRZESŁA

W

 0,2400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110G52.63.A0106840545271000061Instant Polska Sp.z 

o.o.

 3,0600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226727641009482241378"CRL" Sp. z o.o.

 4,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 101,6000Opakowania z papieru i tektury1501010103042645260012586"EDIPRESSE 

POLSKA"S.A.

 23,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 31,4700Opakowania wielomateriałowe150105

 19,1200Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 204,7100Papier i tektura191201

 199,6500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180132725821132063044Przedsiębiorstwo 

Geologiczne 

POLGEOL S.A.

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Inne baterie i akumulatory160605

 0,0100Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 2,1390Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B7100832618221008978AUTO-ZŁOM, 

KASACJA 

SAMOCHODÓW 

HOLOWANIE 

GOSPODARKA 

ODPADAMI Dariusz 

Pietrzak

 0,1890Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0670Benzyna130702

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 26,6770Zużyte opony160103

 0,2840Filtry olejowe160107

 0,0470Płyny hamulcowe160113
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 0,2870Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1750Zbiorniki na gaz skroplony160116

 465,9380Metale żelazne160117

 16,3470Metale nieżelazne160118

 54,5790Tworzywa sztuczne160119

 13,6580Szkło160120

 11,5000Inne niewymienione elementy160122

 10,7900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1250Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B6101972697741895471AUTO-ZŁOM 

STANISŁAW 

ŁOJEWSKI

 0,1230Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0070Płyny hamulcowe160113

 14,9330Metale żelazne160117

 0,1680Tworzywa sztuczne160119

 0,1340Szkło160120

 0,2120Inne niewymienione elementy160122

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161422552607581873689Joanna Załęska Biuro 

Rachunkowe 

"EXPERT"

 0,0850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130004981127960007499Bank Spółdzielczy 

Rzemiosła w Radomiu

 0,4300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 70,8720Opakowania z papieru i tektury1501011423540215242706580Intra Sp.z o.o.

 10,2480Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 28,5180Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4905Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0364Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8150Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 7,1100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 8,1480Papier i tektura191201

 2,5200Papier i tektura200101

 0,1500Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108013003617Miejskie Przedszkole

 0,2825Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111I63.40.C0105005395270103824SCHENKER SP. Z 

O.O.

 0,7070Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 105,9370Opakowania z papieru i tektury150101

 31,7630Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,7000Opakowania z drewna150103

 2,1300Opakowania z metali150104

 0,1510Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,1720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4330Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0200Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 0,1650Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 3,0400Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z1403600697742892428PHU FIRMA 

ZIELONKA JADWIGA 

ZIELONKA HENRYK 

ZIELONKA S.C.

 1,3560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,1100Opakowania z papieru i tektury150101DG24.52.Z0050975187960034792PPH BINGO 

G.Babaniec, 

P.Grabowski

 2,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3200Papier i tektura200101

 0,3220Opakowania z papieru i tektury1501017125737048261888448STACJA PALIW TOM 

GAZ TOMASZ CIEŚLA

 0,0750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1120Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB18.22.B0045881197620001517303 AVENUE GROUP 

Marzenna 

Niemoczyńska

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1413915347991547357NZOZ "DENTAL-LIVE"

 0,0840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080112960297810002069SCHINDLER POLSKA 

SP.Z O.O.

 4,5200Opakowania z drewna150103
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 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2370Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1030Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136G50.50.Z0045894327590002126CARWAR SP.J. 

Marian Czarnacki i 

Piotr Czarnacki

 17,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106015584972NAP INVEST Sp.z o.o.

 0,6320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1300803435671034098NZOZ Poradnia 

Rodzinna "ESKULAP"

 0,0813Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101DH25.12.Z1427361949482578712ALU-RAD s.c. 

J.Stępień, K.Wróbel

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 73,3200Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z7100503628260001064Zakład Mięsny 

Stanisław Grzeszczak

 57,1100Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,1740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031309517145661854776Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakladów 

Opieki Zdrowotnej w 

Glinojecku

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 238,4000Wybrakowane wyroby1013820302947168251785899ERGON POLAND Sp. 

z o.o.

 0,3900Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0630Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2450Opakowania z papieru i tektury150101

 9,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 149,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 339,8000Żelazo i stal170405

 0,0164Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021420366928241096974Gabinet Weterynaryjny 

MAXWET
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 0,0073Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161345731180634616ALICJA KUBICKA 

PRAKTYKI 

STOMATOLOGICZNE

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0105165005210323396APTEKA mgr farm. 

Mieczysława 

Bielińska-Tołuć

 0,0250Papier i tektura191201

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z010553553Wojewódzki Szpital 

Chirurgii Urazowej Św. 

Anny

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 70,2400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021403557725271039622Pod Centaurem s.c.

 0,5360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080116267805271051638RYMIX-BIS S.A.

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 4 927,7500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 12,5000Opakowania z papieru i tektury150101DA15.86.Z0107356795261004465PHW "POSTI" S.A.

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,6000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,3600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010051208327960067171"BIMAR Spółka Jawna 

A. Białkowski, J. 

Marczewski

 0,0430Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0837Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550383073Studio Urody 

Katarzyna Grzyb
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 0,0074Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7102807028231170433Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

Ewa Kraska

 0,0143Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103182388211065957NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

Mirosław Walas

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E40.12.Z6701315367962129663POLSKIE SIECI 

ENERGETYCZNE - 

WSCHÓD SP. Z O.O. 

ul. Żeromskiego 75

 8,5000Inne niewymienione odpady130899

 0,8380Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4360Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205142194818Mechanika i 

Konserwacja 

Pojazdowa 

Przemysław Gołaś

 0,0100Opakowania z metali150104

 0,0120Filtry olejowe160107

1960



 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7501364708371077395Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta Piestrzeniewicz

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030151622195221844213Gabinet 

Stomatologiczny Artur 

Ratuszniak

 0,5290Opakowania z papieru i tektury1501010104174715220213189Sedan Pawłow SP.J.

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 01 

11

0701121904425495861014302BERENDSEN TEXTILE 

SERVICE SP. Z O.O.

 1,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,7200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10,0000Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z biologicznego 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190811
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 0,0500Syntetyczne oleje hydrauliczne1301110160632129511937020FABEN Sp. z o.o.

 0,0400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0010Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,0020Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0000Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057503150948381063756Elektromechanika 

Pojazdowa Piotr 

Czarnecki

 0,1800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.11.C6709565447960105026Przedsiębiorstwo 

"ALKAR" Jacek 

Szlegier

 0,0940Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0450Filtry olejowe160107

 2,0000Metale żelazne160117

 0,0150Tworzywa sztuczne160119

 0,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 96,1970Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605A01.41.B7116301108241195162ZAKŁAD USŁUGOWY 

Zygmunt Pióro

 2,8800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,9000Opakowania z papieru i tektury1501017124959808212309350APTEKA 

"RATUSZOWA" 

Joanna i Michał Pac

 0,0290Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501015512655887571386574FIRMA 

HANDLOWO-PRODUK

CYJNO-USŁUGOWA 

TEKOM s.c.

 0,1440Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach

200399

 0,6760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719870157971679015Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,1180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086113347227742698531PETER-GUM s.c. 

Petera Zenon i Spółka

 0,0003Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,4500Zużyte opony160103

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719760309481036736STUDIO URODY 

IDALIA IWONA 

TYCZYŃSKA-WOŹNIA

K

 0,0030Zużyte opony160103670150752P.P.H.U. EMAR 

Mariusz Wójcicki

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202DJ28.75.B0120912815211039898ŚLUSARSTWO 

JAROSLAW 

PASTERNAK

 0,0250Aluminium170402

 3,9600Żelazo i stal170405

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201211412697387582255120"WKS 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjne Sp. z 

o.o."

 0,3600Inne oleje hydrauliczne130113

 1,6520Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 31,1110Żelazo i stal170405

 0,0804Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213140838453SOCZEX-INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE 

RADKA PAWEŁ

 0,3700Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,0033Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032002210907181945296LIVE-MED MICHAŁ 

ZABŁOCKI

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216013268729Urząd Miasta Józefowa

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117627961250331425GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DACZEWSKA ANNA

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ27.33.Z0115244991230005935SERTA POLSKA SP. 

Z O.O.

 28,0390Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 4,8504Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,6470Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0050Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,7070Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0005Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603G50.20.A0122769971180746166D-Z AUTO s.c.

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1280Zużyte opony160103

 0,0450Metale żelazne160117

 0,0220Inne niewymienione elementy160122

 0,0280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015344908IPS Krzysztof Sołtyk

 1,0700Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011121421404909482552776TREND GROUP Sp.z 

o.o.

 11,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 75,6000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106
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 0,0345Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407993515661387263NZOZ "EL-MED" 

ELŻBIETA 

KUMINIARCZAK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080108725605261019550Przedsiębiorstwo 

Robót Górniczych 

„Metro” Sp. z o.o.

 0,4000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 145,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 121,9730Żelazo i stal170405

 220,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 120,0000Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506

 0,0096Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117116525252006051Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Małgorzata 

Pasztaleniec

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,2680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412234309512246602DENTA CARE 

URSYNÓW S.C.

 0,0720Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0003Opakowania z tworzyw sztucznych150102N85.14.D6727316607961093153NZOZ Laboratorium 

Analiz Lekarskich 

"Analiza"

 0,0003Opakowania ze szkła150107

 0,0391Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0003Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0003Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116124825211400578"GABINET 

STOMATOLOGICZNY" 

Janusz Borkowski

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G52.46.Z0105728751180006357Handel i Pośrednictwo 

Artykułami 

Przemysłowymi 

Andrzej Kalwarczyk

 0,1500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180022040725260204908Konica Minolta 

Business Solutions 

Polska Sp. z o.o.
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 19,7160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3630Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0097Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027116329658261810558Gabinet Weterynaryjny 

dla Zwierząt Małych i 

Dużych

 0,1760Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801130106878161250007334TOYOTA MARKI 

WŁADYSŁAW CYGAN

 15,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,8690Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5990Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6430Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 9,7560Zużyte opony160103

 1,2730Filtry olejowe160107

 0,0010Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110
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 0,1440Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,4520Płyny hamulcowe160113

 0,2600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 9,5440Metale żelazne160117

 4,5130Tworzywa sztuczne160119

 1,9300Szkło160120

 0,1720Inne niewymienione elementy160122

 0,0630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0730Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 2,7960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020130252281181236421Gabinet Weterynaryjny 

Beata Musiał

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172835885242392302DENTIS Sp. z o.o.

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140152690705321821157L. Pańkowski Labopak 

System Sp K.

 0,0010Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,3610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141098863 00067EL-MED Marcinkowscy 

S.J.

 0,0520Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 15,0000Odpady betonowe i szlam betonowy1013146702298738121004432FABRYKA DOMÓW 

BOGUCIN

 4,2200Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117530605221178124GABINET 

DENTYSTYCZNY 

ELŻBIETA 

POSIELSKA

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103711652011 000208241576378NZOZ "PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA  

S.C. W ŁOCHOWIE

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130140447NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"DENTAL-PARK"

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0302706218231160268Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Agnieszka 

Kubalska

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104132725251346448Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Raczmańska-Kaniewsk

a

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460997498111655493LEK.DENT.EWA 

WROCHNA 

STOMATOLOGIA

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080122730711180745422Jaworski - Gajewski 

Sp. z o.o.

 0,4970Filtry olejowe160107

 0,3350Metale żelazne160117

 0,1190Tworzywa sztuczne160119

 0,0330Szkło160120

 0,0810Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001017100580338260003554P.U.H. POL-ZBYT Sp. 

z o.o.

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6000Zużyte opony160103
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 0,4000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,0950Metale żelazne160117

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0310Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0021651945210325685Apteka "Pod Wagą"

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096700381047970002606CENTRUM Nowińska 

Katarzyna  Tuszyński 

Andrzej, Nowiński 

Wojciech Spółka 

Jawna

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0153349628132884483Praktyka Lekarska 

Tomasz Polar

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081416173309710697268PPHiU "Iskro-Bud" s.c. 

Fafińscy

 0,5000Zużyte opony160103

 640,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 350,0000Gruz ceglany170102

 21,1750Drewno170201

 0,9000Żelazo i stal170405

 0,1520Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040067156975260110716PRACOWNIA 

CUKIERNICZA S.C. 

Z.Wojda, S.Krajewski, 

M.Wojda-Pelc
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 0,4480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0155Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1400757425771716650Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Krzysztof Lembke

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801015502027527581021153Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka-Lekarska 

Anna Grzesik

 0,0005Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 37,1600Opakowania z papieru i tektury150101DG24.52.Z6709900507960069371GLOBAL COSMED 

S.A.

 24,8700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,5840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 19,7300Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142028110 000207761677814NZOZ MED-LUX

 457,5000Inne niewymienione odpady060899DJ28.11.A9318777168992212932KINGSPAN SP. Z O.O.

 10,1500Wody popłuczne i ługi macierzyste070201

 12,7000Odpady tworzyw sztucznych070213

 27,3000Inne niewymienione odpady070299

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,3960Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 21,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 21,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7000Opakowania z drewna150103

 17,2000Opakowania wielomateriałowe150105

 19,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 23,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,8230Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 2,8000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Filtry olejowe160107

 0,1260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,2670Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 2,7000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 125,9000Żelazo i stal170405

 8,5000Papier i tektura200101

 0,0300Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105E40.30.B5500626607591332417ZAKŁAD 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ Sp. z o.o.

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 7,4450Żelazo i stal170405

 0,0051Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136702235577991966835Urząd Gminy w 

Chlewiskach

 0,0250Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215
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 0,0010Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0129486235271007962BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE SP.J. J. 

MITKA, D. CYBE

 0,1800Metale żelazne160117

 0,0228Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504447397581073138ISPL Wiesława Zofia 

Gadomska

 1,4430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G51.55.Z1414840175242652588Przedsiębiorstwo 

Handlu Chemikaliami 

"CHEMIA" Sp. z o.o.

 0,5500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055503916937621001063BF TRANSPORT 

NORBERT RYSZARD 

WYSZYŃSKI

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5500Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,4200Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9260Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

1602090100264865260022277POFRABAT SP. Z 

O.O.

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114504999521031172La-dent

 0,1080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302058706369978792046601Geofizyka Toruń S.A.

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2740Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4050Zużyte opony160103

 0,0380Filtry olejowe160107

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0280Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0850Żelazo i stal170405

 0,0140Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1413192877010115530LightHouse Properties

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 22,6600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1200Opakowania ze szkła150107

 0,3500Papier i tektura191201

 26,3800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0627Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6103302317741184445Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"RODZINA"

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0398Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140752088NZOZ MAK-MED S.C. 

MAŁGORZATA 

KOZŁOWSKA, 

ZBIGNIEW 

KOZŁOWSKI

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2350Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206800110808105240407554PRACOWNIA 

CUKIERNICZA Stefan 

Górski

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030151798985213198508Agencja Wywiadu

 0,2100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211N85.11.Z0002908835260006858SAMODZIELNY 

PUBLICZNY SZPITAL 

KLINICZNY im.prof.dr 

W .ORŁOWSKIEGO
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 0,3840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7520Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 71,9870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4610Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0731Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010163295105222555913Lecznica Dla Zwierząt 

PROVET s.c. Bożena 

Stokłosa, Tadeusz 

Stokłosa

 0,0416Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0200Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157578305251464662GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Anna Daciuk

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503450907611013260ISPL Andrzej Stefan 

Kisiel

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101884257741342068Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Jacek Siemiątkowski

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096706569258121001422APTEKA RODZINNA 

mgr farm. Anna Dudek, 

mgr farm. Dorota 

Dudek

 537,0000Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307G52.48.G0174579305262605669AGI Media Warszawa 

Sp. z o.o.

 581,5000Inne niewymienione odpady030399

 8,0300Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 9,9000Inne niewymienione odpady080399

 4,4600Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 87,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 11,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,7000Opakowania z drewna150103

 9,7000Opakowania z metali150104
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 7,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,6000Miedź, brąz, mosiądz170401

 150,0000Papier i tektura191201

 0,2500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213012704944AKON Konrad Fedyna

 1,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,8760Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1407475845272524820BUZZARD F DUO SP Z 

O O

 1,1310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7400Papier i tektura191201

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030131799025212953687Teragra spółka cywilna 

Andrzej Dobrowolski, 

Grażyna Wronka

 0,0165Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124873231230173839Iwona Kozłwska 

Gabinet 

Stomatologiczny

 99,4970Odpadowa tkanka zwierzęca0202021426178165213582307AGRA-PODLASIE Sp 

z o.o. ul. Góry 

Warszawskie 25

 28,1410Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 460,3530Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0288Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7104992578211407263

 0,0123Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303703775691246716PRAKTYKA LEKARZY 

RODZINNEGO 

"Sanitas"

 0,0102Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1100Opakowania z papieru i tektury1501017504205378370010650ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY DANMAR

 0,4610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DH25.11.Z5507053587581050516OMIS SC Wiesław 

Szczepkowski

1983



 0,0950Odpady spawalnicze120113

 0,1400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 57,1800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0400Aluminium170402

 274,8500Żelazo i stal170405

 5,6530Inne niewymienione odpady0401990119291735261199954DAKOMA SP. Z O.O.

 15,0220Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,0500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z metali150104

 0,5250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,6300Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2300Żelazo i stal170405

 0,5000Papier i tektura191201

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117478005211134846ScanDental Grażyna 

Lupa

 30,0000Skratki190801O90.02.Z7104222508261392546Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Pilawie

 10,4000Zawartość piaskowników190802

 49,1000  9.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 17,6100Odpady proszków powlekających080201141226640Blyweert Aluminium 

Sp.z o.o.

 12,0600Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż 

wymienione w 11 01 09

110110

 4,6640Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 17,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4640Opakowania z drewna150103

 0,8400Opakowania z metali150104

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0850Opakowania z papieru i tektury1501016301754767820069744Sanpol Sp. z o.o.

 1,0990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania z papieru i tektury150101I63.21.Z0148237598261783330Powiatowy Zarząd Dróg 

w Garwolinie

 0,0210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Inne niewymienione odpady160199

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Drewno170201

 0,0100Tworzywa sztuczne170203

 0,2620Żelazo i stal170405

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403856265242503204ORTODENTIS

 0,0004Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038304120718651727925Gabinet 

stomatologiczny Anna 

Królikowska

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027125426268261451065LEK. WET. WITOLD 

STANISŁAW 

KOSIŃSKI

1986



 1,3650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081412360585342375556ZAKŁAD NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 

AUTOMIX s.c. Dariusz 

Ferszterowski, 

Krzysztof Mędza

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426807205252498775GLOBMEDI.COM Sp. 

z o.o.

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7102272928211244909Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

SANMEDIC

 41,4900Opakowania z papieru i tektury150101I63.40.C0154902021230993241Rohling Poland Sp. z 

o.o.

 4,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z011294349Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Wojciechowska

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0110003889521000906"DRACO" 

Wypożyczanie, 

Handel, Usługi 

Samochodowe, 

Małgorzata Żukowska

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

1987



 0,0280Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116447678211651649Gabinet 

Stomatologiczny 

Hanna Rozwadowska

 0,3290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020174261195261601698Przychodnia 

weterynaryjna Elżbieta 

Lorens-Janiszewska

 0,1589Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,6585Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458026845342481554ORTOGNATYKA DR. 

JAGIELAK Sp. z o.o. 

Sp.K.

 0,2170Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,8200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z0119794845321017900"DREW-MECH" 

Wojtaś Renata

 0,0080Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

1988



 0,0240Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 150,0000Opakowania z papieru i tektury1501010152573741132383694Wimax P. Winiarski A. 

Małecki Sp. J.

 0,0450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z0152009481251227546EKO-ERDE SP. Z 

O.O.

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Filtry olejowe160107

 2,6400Zmieszane odpady opakowaniowe1501061415775305252439330Jerozolimskie Offices 

Sp. z o.o.

 0,0313Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6114188097742816516NZOZ NOWA-MED Sp. 

z o.o.

1989



 0,3270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111609915341172897GABINET LEKARSKI 

Mariusz Wójtowicz

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131423166935252475165Boni Fratres 

Varsoviensis Sp.z o.o.

 1,7690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z0172888355321229364PRYWATNA 

LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT 

GRZEGORZ 

OSTRZESZEWSKI

 3,2000Opakowania z papieru i tektury150101K70.12.Z1407853081132645444FABRYKA PZO SP. Z 

O.O.

 0,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0500Drewno170201

 0,0300Tworzywa sztuczne170203

 2,7500Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0000Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170158444045213314972PIJALNIE 

CZEKOLADY Sp.z o.o. 

ul. Złota 59

1990



 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1210Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603G50.20.A5507433247591092290"ZBYCHOTRANS" 

Zbigniew Sławomir 

Zając

 0,8800Zużyte opony160103

 17,1000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010173723005213169702CHABER S.A.

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 17,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5800Opakowania z drewna150103

 0,0060Filtry olejowe160107

 0,2020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0092Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 4,7970Żelazo i stal170405

 0,0007Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,5700Wody popłuczne inne niż wymienione 

w 11 01 11

1101126729995467962632824AZZ WSI SP Z O O

 14,0900Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 20,7180Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

1991



 0,1400Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 12,1190Opakowania z papieru i tektury150101

 8,4120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4560Opakowania z drewna150103

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2810Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2300Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 4,4260Opakowania z papieru i tektury1501011403265305272491641NORDIC PARK 

INVESTMENT Sp. z 

o.o.

 0,8660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5900Opakowania ze szkła150107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213710056086ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

MIROSŁAW 

WRZOSEK

 0,0500Tworzywa sztuczne170203

 0,6500Opakowania z papieru i tektury1501016706857087970009844Sklep 

Spożywczo-Przemysło

wy R. Guzik

 0,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,7630Opakowania z papieru i tektury1501011407546805272525446RONDO PROPERTY 

INVESTMENTS SP Z 

O.O.

 0,2020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4300Opakowania z metali150104

1992



 106,4200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1070Opakowania ze szkła150107

 2,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 9,3490Papier i tektura191201

 58,2000Zużyte opony1601031419550085271666179BUDGUM SERVIS 

Piotr Piętkiewicz

 0,0590Filtry olejowe160107

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034709083917251203810Indywidualna Praktyka 

Lekarska Andrzej 

Wiecek

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0003Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500612407581196958PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "Doktor J. 

Kędra"

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.63.Z5503841157570003737PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE ERAR SP. Z 

O.O.

 0,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

1993



 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 16,8200Żelazo i stal170405

 0,0010Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 5,7200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0001Odpady zawierające rtęć0604040173264935213160569EURO APTEKA SP Z 

O O

 0,0110Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0840Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 23,8200Opakowania z papieru i tektury150101DA15.96.Z2705466306460325155Kompania Piwowarska 

S.A.

 5,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,0700Opakowania ze szkła150107

 46,5900Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 26,1700Drewno170201

 8,4700Mieszaniny metali170407

 9,6200Papier i tektura200101

 0,0900Tworzywa sztuczne200139

 2,1900Metale200140

 9 790,0000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821309688445691756825Chów i Hodowla drobiu 

Maciej Śliwiński

 0,0035Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

1994



 0,0695Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.14.C0148986009511928311"Roman Kudraszew i 

Ryszard Wolff" sp. z 

o.o.NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"ZDROWIE"

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0320Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7100158518220005305PHARMA CENTRUM 

SP. Z O.O.

 14,3000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z6102188537741006904ZAKŁAD MASARSKI 

"DANKO" DANUTA 

PUTERNICKA

 2,0500Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 12,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6100072577740004636Apteka mgr Marek 

Kococik

 0,2230Papier i tektura191201

1995



 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020174541105271114451Gabinet weterynaryjny 

Marwet Marek 

Puszczyńki

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080118063121250311457N.S.C. TRUCK Andrzej 

Ciok

 0,0360Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,1000Metale żelazne160117

 0,9000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030070237605260308482Rada Naczelna 

Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej - 

Lecznica "Roma"

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020100925955271094346Gabinet Weterynaryjny 

Maria Bosiacka

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180027178905690002863FAST OIL GADOMSKI, 

CHOROŚ SP.J.

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,6000Odpadowa tkanka zwierzęca0202020171633291250225367AGRO-PARTNER G. I 

R. RADOMSCY

1996



 1,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0210Zwroty kosmetyków i próbek0706810127734901131828467Astellas Pharma Sp. z 

o.o.

 1,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,4640Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403356347591292385MAŁGORZATA 

ŻOŁNIK Studio 

Kosmetyki 

Profesjonalnej 

Małgorzata Żołnik

 0,0002Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801025504640387591029481IPL Bożena 

Skłodowska Gabinet 

stomatologiczny

 0,0098Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

1997



 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103017433639Gabinet Dentystyczny 

Joanna Katarzyna 

Poziomek

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400269048222036712BEA-DENT Beata 

Jaworska

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318011205914SYSTEMAIR S.A.

 0,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2040Opakowania z drewna150103

 0,0083Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z6708800027981058792Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

LEKARZ RODZINNY 

MARIOLA 

ŻOŁYNIAK-JABŁOŃSK

A

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

1998



 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026102521757741533414Usługi Weterynaryjne 

Paweł Michalski

 0,5000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111017411419CALIBRA s.c. Jacek 

Haber Anna Haber

 0,0300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0500Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,0020Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0000Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459228041181832301Pracownia Protetyczna 

DENT 4U Renata 

Kućkowska

1999



 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6310Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0162059711230884776AURALIGHT POLSKA 

SP. Z O.O.

 1,7450Opakowania z drewna150103

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 2,5833Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141404551205213378400GREENFONE Sp. z 

o.o.

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103008415930SALENA Sp. z o.o.

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186705032687960106735P.P.H.U. MAX-NOW

 10,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,5100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0092Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318006377214WEST CAR 

MAŁGORZATA 

NIESŁUCHOWSKA

2000



 0,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Szkło170202

 0,6420Tworzywa sztuczne170203

 0,9460Metale200140

 0,0410Zwroty kosmetyków i próbek0706810128469865341874702THALGO POLAND SP. 

Z O.O.

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2400Papier i tektura200101

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101587105321017768SPZOZ SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY 

MSWiA W OTWOCKU

 0,0100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 12,9000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111F45.21.F0104259219510023364SIKA POLAND SP. Z 

O.O.

 4,5300Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,0050Odpady izocyjanianów080501

 4,3030Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2001



 5,4900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 65,9080Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 32,2150Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,9450Zmieszane lub wysegregowane odpady 

z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne

170106

 0,0569Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118726451130343733SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021460899817581345944P.P.H.U. MON-TRANS 

Monika Lambrych

 0,0500Metale żelazne160117

 0,5800Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810173210019511556192Przychodnia 

Weterynaryjna 

Boliłapka Maciej 

Czajka

2002



 0,1000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,7300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110161244451181482060REMO-CAR SP. Z 

O.O.

 0,1710Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,1640Odpady spawalnicze120113

 0,1500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 4,5730Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,1830Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3140Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,3600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 13,1710Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1910Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 4,0440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3080Zużyte opony160103

2003



 2,3760Filtry olejowe160107

 8,2470Metale żelazne160117

 5,3340Tworzywa sztuczne160119

 2,2360Szkło160120

 4,2390Inne niewymienione elementy160122

 0,0660Zużyte urządzenia zawierające wolny 

azbest

160212

 0,0930Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6990Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1401148387761616899P.H. FARMIG s.c. I. 

Lewicka, G. Lewicki

 0,1400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z1412568659482495417Zakład Usług 

Komunalnych w 

Radomiu

 0,8400Zużyte opony160103

 0,0270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0440Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 170,3070Odpady tworzyw sztucznych0702130173078575213156102W&B MOLD SP.Z 

O.O.

 0,4810Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 114,3040Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,4100Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 18,7850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2004



 1,1720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7810Miedź, brąz, mosiądz170401

 6,9990Aluminium170402

 0,0000Przeterminowane środki ochrony roślin 

inne niż wymienione w 07 04 80

0704816706969658121523758Spółka Handlowa Z. 

KAMIONKA

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085502050127580011023P.P.-H.-U. 

"DROG-BUD" s.c. 

Witold Orłowski, Leon 

Śliwka

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Metale żelazne160117

 0,3300Zużyte opony1601035500001327590000848Międzynarodowy 

Transport Drogowy 

Kazimierz Ducki

 0,4090Żelazo i stal170405

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186110613657742553241PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

DROGOWYCH W 

PŁOCKU SA

2005



 0,1900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0400Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 0,0500Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 1 920,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,3400Opakowania z papieru i tektury1501016700706747971006256Hurtownia Nowa 

Nowaczewscy Sp.j.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0155Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021426336899482362283Gabinet weterynaryjny 

Anwet Anna 

Chmielewska

 1,1200Wodorotlenek sodowy i potasowy0602040110696701230007590GLASS TEAM SP. Z 

O.O.

 0,6400Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 210,0000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 1,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Inne niewymienione substancje 

utleniające

160904

2006



 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K74.20.A0123126875262155723CHEMADEX S.A.

 1,4800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4300Żelazo i stal170405

 0,2340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7100511208210010144BAKS-DENTAL 

Prywatna Przychodnia 

Dentystyczna Spółka 

Partnerska Melaniuk i 

partnerzy - lekarze 

dentyści

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602137125262838241116004MARGAZ II PIOTR 

MARCHELEWICZ

 0,5600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803185503478707581149545Powiatowy Urząd 

Pracy w Ostrołęce

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7430Żelazo i stal170405

 0,0200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,2000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,3910Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102000310290Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 

Pruszkowie

 23,8920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

2007



 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127453055211368691Przychodnia Medycyny 

Rodzinnej Doktora 

Konstantego Radziwiłła

 0,0900Papier i tektura2001017103482398221001404Henryk Adam Więsik 

Ślusarstwo remontowe

 0,0600Szkło200102

 0,0900Tworzywa sztuczne200139

 0,0900Metale200140

 0,1000Tworzywa sztuczne160119015445822Bus&Truck Service 

Sp.z o.o.

 0,3000Szkło160120

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186103816427741952559Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe MBM 

Marek Moderacki

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1409686298262096666Farmacja Tomczuk Sp. 

J.

 1,1750Odpadowa tkanka zwierzęca020202G51.32.Z6103200957761247628P.P.H. "DOMINEX" 

Jacek Walczak

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,5640Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080121147925270007523DRUKARNIA 

"BINGRAF S.C. Jacek 

Bogucki. M. Nawoik

 1 214,8750Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605015671620KG EKO-INVEST Sp. z 

o.o.

 0,5000Inne niewymienione odpady040299DB18.21.Z1301000405680003921ZAKŁAD KRAWIECKI 

"ANNA"

 0,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,8280Opakowania z metali150104G51.57.Z0158403171230301496BOM-Bolesław Duch

 1,5400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

2008



 1,8860Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 20,2010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,6100Miedź, brąz, mosiądz170401

 23,3700Aluminium170402

 0,5610Ołów170403

 809,8900Żelazo i stal170405

 3,4770Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1,8930Urządzenia zawierające freony200123

 3,2020Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 4,9220Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026722270518111174115Sławomir Tomanek 

lekarz weterynarii

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121814465361141902Gabinet Okulistyczny 

Małgorzata Królińska

2009



 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162007785321713982Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

STONMED S.C.

 0,0705Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116557125231043211Gabinet Okulistyczny 

Mariola Wójcik

 0,0061Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404797299511153011Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Kostrzyńska

 0,0030Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z6706368807961022360NZOZ DENTAG

 0,0030Roztwory utrwalaczy090104

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0880Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306G52.31.Z7500115208381845364APTEKA mgr Halina i 

Józef Tokarscy

 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1770Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110DL31.20.B7500113428381001873ZAPIO Usługi Handel i 

Produkcja Orliński 

Ireneusz

2010



 0,0880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010505319975431505859ENERGO Sp. z o.o.

 0,6300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Filtry olejowe160107

 1,0000Opakowania z papieru i tektury1501017502632568370006358PIEKARNIA PPHU 

MAJEWSKI ZBIGNIEW

 2,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081300549725680001017P.H.U. Krzysztof 

Czarnowski

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 33,3600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201015504120997581006567QSGS TECHNOLOGY 

GRAŻYNA 

KLEPUSZEWSKA

 0,1140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2011



 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016729013307962543693NZOZ "STOMMED"

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,2740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106705448769481129389DIAGNOSTYKA I 

MECHANIKA 

POJAZDOWA 

GRZEGORZ DOLEGA

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0850Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603G50.20.A0128081411180535742PERFEKT 3

 0,0750Metale żelazne160117

 0,0150Tworzywa sztuczne160119

 0,8480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302084327072689462416478A.B.T. AUTONISS Sp. 

z o.o.

 0,9800Opakowania z papieru i tektury150101

2012



 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1380Zużyte opony160103

 0,3420Filtry olejowe160107

 0,1500Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0500Płyny hamulcowe160113

 0,0800Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0670Tworzywa sztuczne160119

 0,0535Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101745707741493117Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Teresa Elżbieta 

Mazurkiewicz

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706572447991039827PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZOFIA LASOTA

 0,0040Opakowania z papieru i tektury1501011429367348381667715MOTORTEK Artur 

Ryżyński

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Zużyte opony160103

 0,0040Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110128719265252006513Biblioteka Publiczna 

m. st. W-wy w 

dzielnicy Żoliborz

2013



 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161410986625242625887TRAMCO Sp. z o.o.

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,8660Opakowania z papieru i tektury150101DE22.22.Z0142123525320007928"AKOST" ADAM 

KOSTYRA

 6,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Papier i tektura200101

 0,1000Szkło200102

 0,1200Tworzywa sztuczne200139

 0,0600Metale200140

 0,0093Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500710087581257677NZOZ "NEUROMED" 

BOŻENA ŚLUSARZ

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010124172519510062335HARDMET

 72,4500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706057116343108221366293PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"ENERGO-DREW" 

ANDRZEJ 

KARWOWSKI

 0,1300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.12.Z0103523465261046104ZARZĄD 

OCZYSZCZANIA 

MIASTA W 

WARSZAWIE

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2014



 0,4920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1836Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 8,2800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5000Drewno170201

 12,0100Żelazo i stal170405

 0,5920Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701432559481349300Indywidualna Praktyka 

Stomatolog Renata 

Bąk-Jankowska

 0,0011Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411474101251329471Studio Urody Aneta 

Gołebiewska

 0,0001Odpady zawierające rtęć060404120228256ZIKO APTEKI SP. 

ZO.O.

 0,0130Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0660Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

2015



 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6110463196121356673Indywidualana 

Specjalistyczna 

Praktyka Learska 

Małgorzata Zdaniewicz

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107024095251034507GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Paweł 

Sumara

 0,0085Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504109607591022616Indywidualna Praktyka 

Lekarska Ewa 

Wancerz

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719576469482108917Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"DENTA-LUX" S.C.

 86,8500Opakowania z papieru i tektury1501010112550079510065434METRO PROPERTIES 

Sp. z o. o.

 5,4710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,6600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

2016



 0,1820Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,3700Papier i tektura191201

 0,3400Szkło191205

 0,0153Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6102571847741147059Indywidualna Praktyka 

Lekarska Jolanta 

Kuriga

 346,7200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201211415881717743086333"TECH ELPRO" 

Roman Pniewski, 

Robert Pniewski, 

Robert Sawa spółka 

cywilna

 61,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,8000Smoła i produkty smołowe170303

 4,7200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,4950Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100000789605250002586Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Wodnego 

w Warszawie S.A.

 1,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,7000Oleje zęzowe ze statków żeglugi 

śródlądowej

130401

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 21,7800Żelazo i stal170405

2017



 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411024297991214673Indywidualna Praktyka 

Lekarska Monika 

Garecka-Głowacka

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131462723899522120848MERA PARK Sp.z o.o.

 4,9900Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.11.Z0051235817960000244Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - 

Usługowo Handlowe 

"BANMAS" Janusz 

Banasik, Anna Banasik

 5,1200Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 19,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 47,1310Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 28,6880Odpady tworzyw sztucznych0702138704223979561627586ThyssenKrupp 

Energostal S.A.

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 15,4300Opakowania z drewna150103

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0147Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4600Aluminium170402

 72,4260Żelazo i stal170405

 10,2140Mieszaniny metali170407

2018



 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102685107741286223PRYWETNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

Anna 

Burzykowska-Piekut

 0,2300Odpady tworzyw sztucznych0702130132844505212676153AGROPIAN ANDRZEJ 

JANIAK

 0,8600Opakowania z metali150104

 0,4480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080114534055221903654C&S AUTO SERWIS

 0,1050Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170010698385220003718Siltec Sp. z o.o.

 3,7840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3660Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9350Filtry olejowe160107

 2,2340Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,5890Metale żelazne160117

 0,2670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2440Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2550Metale żelazne191202

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101423962557742603921AUTO - BEN MONIKA 

MILCZAREK

 0,0620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0350Tworzywa sztuczne160119

 0,2300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z0101150661230037438"KOMA" A. Miazga

 184,4800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 20,0000Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,4300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016279998Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

ODENT lek.stom. 

Barbara Obłój

 250,8200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070503308565420201920INSTAL BIAŁYSTOK S 

A

2020



 0,0400Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z0127573431131797152"GABINET 

STOMATOLOGICZNY" 

EWA NOWAKOWICZ

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 44,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709041405808425213392038INVEST BUDMAX Sp.  

z o.o.

 55,8100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071461850411182085881BUDTH SP Z O O

 0,0300Odpady tworzyw sztucznych0702135506582397580000396Energa Elektrownie 

Ostrołęka S.A.

 0,4200Inne niewymienione odpady070299

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0600Roztwory utrwalaczy090104

 40 977,8400Stałe odpady z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych

100105

 152 921,0600Popioły lotne ze współspalania inne niż 

wymienione w 10 01 16

100117

 1 775,7200  1,775.72Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 10 01 

20

100121

 11,5800Piaski ze złóż fluidalnych (z 

wyłączeniem 10 01 82)

100124

 201 611,7300Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180
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 519,1700Mikrosfery z popiołów lotnych100181

 11,7230Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0090Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 4,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0890Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,2380Filtry olejowe160107

 0,1420Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 129,2200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 0,0900Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 12,7000Drewno170201

 0,9000Szkło170202

 1,4400Tworzywa sztuczne170203

 3,6200Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 2,5060Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0150Aluminium170402

 87,9610Żelazo i stal170405

 0,1500Mieszaniny metali170407

 0,1900Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,0600  2.06Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 182,0400  182.04Osady z klarowania wody190902

 1,3500Papier i tektura191201

 16,0900Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097100046238211057283"LUX" Dzido, 

Obrębska-Ludwiczuk 

Sp.j.
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 0,3700Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.33.A0062254805240304021ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

ROLNO-SPOŻYWCZE

GO KOWAR 

JAROSŁAW 

WŁOCZEWSKI 

JANUSZ ZACHARJASZ 

SP.J.

 0,0980Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0180Opakowania ze szkła150107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172649645213190487NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"Coverdent"SP. Z O.O.

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158700635342180396Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Monika Wojda

 0,3530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103711655647LABORATORIUM 

DIAGNOSTYCZNE 

ANALITYK
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 5,5400Opakowania z papieru i tektury150101K71.31.Z4717254457272350789LUXOR SPÓŁKA ZOO

 3,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,3000Żelazo i stal170405

 1,6600Papier i tektura191201

 0,4000Inne oleje hydrauliczne1301131209753615261062830HALLIBURTON 

COMPANY GERMANY 

GMBH SP. Z O.O. 

ODDZIAŁ W POLSCE

 1,7800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0340Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2670Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8500Inne baterie i akumulatory160605

 1,7800Żelazo i stal170405

 0,0960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.23.Z0006070218240003054PRZEDSIĘBIORSTWO 

OBROTU 

ZWIERZĘTAMI 

HODOWLANYMI Sp. z 

o.o.

 4,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

2025



 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101F45.23.A6719833717991782271Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych 

Zaskórski i Wspólnicy 

Sp. z o.o.

 144,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 3,4000Inne niewymienione odpady170182

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011307690Stomatologia lekarz 

stomatolog Ewa 

Kolodziejska-Robak

 0,0000Inne oleje hydrauliczne130113G50.30.B6701920649481833935"BONIMAX" 

WACHNICKI PIOTR

 0,0000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0007Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096727891227971325990Apteka OMEGA 

Grażyna Stecko
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 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501016701586607971118848Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowe 

"ROXA" Robert 

Chmielewiec

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5500624007621260669NZOZ "Praktyka 

Lekarza Rodzinnego" 

Dariusz Grala

 0,0925Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117492875341437143GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Piotr Kidzyński

 0,0725Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1140Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607086719220797961833118Firma "RAV" Rafał 

Owczarek

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016422042USŁUGI MEDYCZN 

EWA GUL

 0,1954Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K70.32.Z0119373105271150211PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZARZĄDZANIA 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

Sp. z o.o.

 0,1500Aluminium170402

 0,0160Żelazo i stal170405

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0174323679512030954Zejdler i Spółka
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 1,8800Opakowania z papieru i tektury1501010173977318381122364PIEKARNIA "OLA" 

Elzbieta Sielska

 1,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121494545251460612Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Kopczyńska

 21,8200Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305H55.10.Z0120931405260300575HOTELE 

WARSZAWSKIE 

SYRENA Sp. z o.o.

 17,0100Opakowania ze szkła150107

 0,3200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,8120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,8020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 101,8100Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,3200Drewno170201

 28,6000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,7400Papier i tektura200101

 1,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040083623238730005190Przedsiębiorstwo 

Robót Remontowych 

"DARCHRM" Sp. z o.o.
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 0,0407Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031410435205441114068Prywatna Praktyka 

Stom. Elżbieta 

Mioduszewska

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021463145676692393408GABINET 

WETERYNARYJNY 

REKSIO AGNIESZKA 

POSMYKIEWICZ

 0,0185Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026719855077981347941INSPEKCJA 

WETERYNARYJNA 

INSPEKTORAT 

WETERYNARII

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0200Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,9500Aluminium170402F45.21.A0155203341181697814"PRZEDSIĘBIORSTW

O BUDOWLANE TD" 

SP. Z O.O.

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020118100705341293980WALDEMAR STĘPIEŃ
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 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130104189675341463689Szkoła Podstawowa Nr 

2 im. Kornela 

Makuszynskiego

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413641648381167697Gabinet Kosmetyczny 

Grażyna Szczurowska

 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012836999DERMI Gabinet 

Kosmetyczny Dorota 

Mierzejewska

 0,1400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010108871885210002797DENTALUX SP. Z O.O.

 0,1400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0015Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 3,9780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091405054215242571186Apteka EMA BIS Sp.z 

o.o.

 0,8350Metale żelazne160117010681883PHU AUTOS Mirosław 

Derbich

2030



 0,0400Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,3430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141402649575262883664Prokuratoria Generalna 

Skarbu Państwa

 0,1910Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0110Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0090Inne baterie i akumulatory160605

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030173755635321783617INTEGRACYJNE 

CENTRUM SPORTU I 

REKREACJI W 

JÓZEFOWIE

 0,1130Płyny hamulcowe160113

 0,0285Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Zmieszane odpady opakowaniowe1501060104373805221059738AGENCJA OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

KRYNICA 

WALDEMAR 

MODRZEJEWSKI

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130111602355271395415Muzeum Kolejnictwa

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0122528671181228924MECHANIKA 

POJAZDOWA Janusz 

Pęzik
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 96,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101130335607TOMIC S.A.

 0,1210Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4960Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130140878Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny lek. 

Lidia B. Ogonowska

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036707970287961124646Gabinet lekarski 

Jaroslaw Grzeszczyk

 0,0015Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010156554071181719303Lecznica 

Specjalistyczna 

TERKOM-MED 

K.Misiukiewicz, 

P.Jezierski, 

J.Wieczorek

 0,0010Roztwory utrwalaczy090104

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1410Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0556Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413674878121114362GABINET LEKARSKI 

MAGDA ROZBORSKA

 0,0057Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146345300467822283192Studio Moderna Polska 

Sp. z o.o. Aleja 

XX-lecia 23C

 3,8900Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205146006618Artur Purzycki Auto 

Handel skup i sprzedaż 

samochodów, 

motocykli, przyczep

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101080019710132974Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Grażyna 

Rojek-Jażdzyk

 0,4634Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100155025240307605Lecznica 

Stomatologiczno-Lekar

ska DEMETER s.c.
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 0,0165Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.B1401654511181827004Samodzielny Publiczny 

ZOZ Powiatowa Stacja 

Ratownictwa 

Medycznego Powiatu 

Warsz.-Zach.

 0,0335Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0680Papier i tektura191201

 479,6000Opakowania z papieru i tektury1501010109899195271023642IMMOMOK SP. Z O.O.

 36,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 34,6000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011963336Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0028Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160114134819521001076APTEKA MGR FARM. 

BORKOWSKA 

JOLANTA

 0,0050Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501016708554299481090351BRATFORD Czesci 

Samochodowe 

Wachnicki Wojciech

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032002868817181844342DEMED Tomasz 

Czechowski

 1 576,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055503060847580002142PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE HEN-STOL 

HANNA 

PIÓRKOWSKA SP. J.

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 99,4500Żelazo i stal170405

 0,6000Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 0,0075Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096705617397971074944Przychodnia 

Weterynaryjna s.c. 

Zbigniew Plaskota 

Robert Mączkowski

 0,0115Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030154681835213237846Gabinet 

Stomatologiczny Twój 

Dentysta Magdalena 

Gałązka

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1600Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302DK29.32.A6100327987740004895CNH POLSKA SP. Z 

O.O.

 11,9700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 380,4900Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 632,7600Szlamy z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 13

080114

 11,3700Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,1520Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,8200Osady z klejów i szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 11

080412

 5 433,6200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 37,6600Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,9000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 156,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 16,4150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2036



 99,3960Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 73,9030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,7730Zużyte opony160103

 12,7000Tworzywa sztuczne160119

 2,0800Inne niewymienione elementy160122

 0,3950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 2,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,2400Szkło170202

 0,6000Tworzywa sztuczne170203

 382,9200Żelazo i stal170405

 243,1600Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,1600Zużyty węgiel aktywny190904

 2,6200Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,7700Papier i tektura191201
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 0,2370Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 1,3430Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085196129397581377677PHU Czesław Zdunek

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208610328889"ADSAJ-TRANS" S.C. 

A. J. TOMASZEWSCY

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Zużyte opony160103

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101741248241017822Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Rostek

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,6960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030167565475252192579"MARIAŃSKA" sp. z 

o.o.
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 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0100Zmieszane odpady opakowaniowe1501061406831575311325037TROMIX Bogdan 

Trojanowski

 0,8000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110012028006GRACO SP.Z O.O.

 0,4670Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0350Opakowania ze szkła150107

 0,0750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0175Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035211150006GABINET 

STOMATOLOGICZNY I 

LEKARSKI 

MAGDALENA RUTTE

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421706865272224532DEWADENT Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1300124135670000513APTEKA mgr 

Wiesława Gołębiowska
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036114227517742434559PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

ALICJA 

GONTAREK-GUGA

 345,7600Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402222002463739661978664ECOWIPES Sp. z o.o.

 0,1100Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,1560Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,2500Inne oleje hydrauliczne130113

 0,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 87,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 268,1450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,6600Opakowania z metali150104

 140,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 1,7990Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

2040



 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 0,0930Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3290Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803140126013395210443663PUH NORTOM 

Tomasz Surmacki

 6,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0940Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0000Żelazo i stal170405
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162302715262486727Poradnia Puchatek

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,8400Opakowania z papieru i tektury150101010501639SIEMENS SP. Z O.O.

 1,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0490Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2560Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100110871365240302074Warszawskie 

Przedsiębiorstwo 

Mostowe MOSTY S.A.

 0,2800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

2042



 78,2900Żelazo i stal170405

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000739403Szkoła Podstawowa Nr 

2 im. M. Konopnickiej

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318012729536ANTAP GRUPA SP. Z 

O.O.

 0,1040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4670Inne baterie i akumulatory160605

 1,3140Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0320Aluminium170402

 0,0390Ołów170403

 1,2400Żelazo i stal170405

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015896051DEVELIO s.c. Ewa 

Karolak, Joanna 

Dzwonkowska

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136103670049710284069Gospodarstwo Rolne i 

Ferma Drobiu 

Świdrowski Sławomir

 0,1050Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680H55.10.Z0174793925342186909HOT-POL Sp. z o.o.
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 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0353Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107646525211100669Gabinet Lekarski 

Andrzej Durczyński 

Ginekologia i 

Położnictwo

 319,0000Odchody zwierzęce0201061302382065691067988ALEKSANDER 

KOŹLAKIEWICZ

 19,0840Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,0870Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0607Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6900Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0000Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

1406040108651305271032836PRALPOL 

MAŁGORZATA 

DUDZIŃSKA

 2,1700Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201827124923548212157549SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

ROLNE Andrzej 

Jastrzębski
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 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1309654845681437774INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

SEBASTIAN MUCHA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126113109511146011Ewa Błażejczyk Lekarz 

Dentysta

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501016729707841230257683METAL-MIX Tomasz 

Nowak

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0362Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0104464611180108098Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091412857728211220582Apteka "VITALEK" 

Paulina Witak

 0,0000Odpady zawierające rtęć060404N85.11.Z0110268155212932455Szpital Czerniakowski 

SPZOZ w Warszawie

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,1040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 48,8710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0400Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 9,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.13.A0125387765240000315ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

SPOŻYWCZEGO 

MASARNIA METKA

 10,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025504005707591321098Gabinet Weterynaryjny 

Roman Szarafiński 

Arkadiusz Oniszk s.c.

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1413128887962822105Apteka

 0,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141436490FABDENT S.C.
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 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160157053065262770463Gwiazdowski + Capital 

Investments Spółka 

komandytowo-akcyjna

 0,4500Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402225511986857591039522PPHU LEMAX 

KRZYSZTOF LASKA

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0195Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090109745795341011958Apteka Agnieszka 

Kamińska

 133,0000Skratki190801O90.01.Z1401117451181782170Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w 

Łomiankach Sp. z o.o.

 92,0000Zawartość piaskowników190802

 2 268,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5500123365661151135Gabinet 

Stomatologiczny 

Justyna Pawlak

 0,0085Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 13,9620Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0156285865242483281INTRUCK SP Z O.O.

 0,8250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8600Zużyte opony160103

 3,2700Filtry olejowe160107

 1,7700Metale żelazne160117

 0,1850Tworzywa sztuczne160119
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 0,6600Szkło160120

 0,8050Inne niewymienione elementy160122

 0,3240Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DN37.10.Z0172773695342104550OS-STAL Olszański 

Sebastian

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,0990Zużyte opony160103

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0180Płyny hamulcowe160113

 0,0270Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 158,8850Metale żelazne160117

 3,3200Metale nieżelazne160118

 3,3530Tworzywa sztuczne160119

 1,1300Szkło160120

 2,2660Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2 752,1480Metale żelazne191202

 2,6880Metale nieżelazne191203

 5,8320Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 27,3100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212
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 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025311986727541519355Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Sochacka

 0,0405Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7104222148211433817GABINET 

STOMATOLOGICZNY  

ORTODONCJA  ANNA 

SOŁODUCHA-KOĆ

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180125047775220009833Polska Fundacja 

Europejskiej Szkoły 

Onkologii (PFESO)

 0,3000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,3000Roztwory utrwalaczy090104

 1,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011415893605272587074POLENERGIA 

KOGENERACJA SP Z 

O O

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Osady z dekarbonizacji wody190903

 0,7200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 2,5000Opakowania z papieru i tektury1501011400146607582004636PPHU Maks-Bud

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091409916408231610990LM FARMACJA 

CHOMA Sp.j.

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103145759528KADENT GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,1019Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810173077455291101316Przychodnia 

Weterynaryjna 

MED-VET

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 4,4890Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081402872435681523338P.H.U. MOTO-AGRO

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 42,0380Zużyte opony160103

 0,1740Filtry olejowe160107

 0,1560Płyny hamulcowe160113

 3,0630Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1960Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115
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 0,9700Zbiorniki na gaz skroplony160116

 490,6840Metale żelazne160117

 49,9790Metale nieżelazne160118

 63,8120Tworzywa sztuczne160119

 26,1810Szkło160120

 7,3340Inne niewymienione elementy160122

 22,9330Inne niewymienione odpady160199

 12,5850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1300Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 2,0200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110F45.25.B3511633226761700197SOLETANCHE 

POLSKA Sp. z o.o.

 1,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2650Filtry olejowe160107

 0,3000Inne niewymienione elementy160122

 0,0820Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 37,2000Żelazo i stal170405

 0,1620Freony, HCFC, HFC1406010132317265262254649SPIE Polska Sp. z o.o.

 6,5690Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 5,5640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Baterie zawierające rtęć160603

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 0,8300Żelazo i stal170405

 1,1400Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DE22.22.Z0099113355240000574Semafic Krzysztof 

Łaba

 0,2900Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 1,1800Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,1700Roztwory utrwalaczy090104

 0,0240Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

Aluminium170402
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 8,4400Żelazo i stal170405

 34,5200Papier i tektura191201

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020173546675221419616Gabinet Weterynaryjny 

Piotr Machowski

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7104543788261031854Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Papaj

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424136401132617809ALL-DENT Gabinet 

Stomatologiczny 

CEZARY PAKUŁA

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O92.20.Z0104189735210412987TELEWIZJA POLSKA 

S.A. OŚRODEK 

ADMINISTRACJI

 4,1310Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 5,8700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2053



 12,9900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 14,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0550Aluminium170402

 0,1200Żelazo i stal170405

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7100579158240000676APTEKA mgr farm. 

Ewa Jasiurska

 0,3200Opakowania z papieru i tektury1501013403917805542772061GENDERKA Sp. z o.o.

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z drewna150103

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101741567741298189STOMATOLOGIA 

Bożena Gałęziewska
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021459131718262188612IWOWET S.C.

 0,1560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203O92.62.Z0006566118221525136Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji

 0,0235Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0528Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104936458211067525Prywatny Gabinet 

Lekarski Jarosław 

Sprawka

 56,6600Kwasy trawiące110105DJ28.75.B1420166435671870305METALTECH 

Cynkownia Sp. z o.o.

 3,5000  0.53Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 11,6400Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 25,8000Cynk twardy110501

 65,3000Popiół cynkowy110502

 122,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 115,9000Żelazo i stal170405

 2 030,9400Osady z dna zbiorników050103K74.70.Z6103397817741271687Zakład Usługowy 

Konserwacji Urządzeń 

Energetycznych 

TERWAL
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 3,0000Zaolejone osady z konserwacji 

instalacji lub urządzeń

050106

 33,5400  33.54Inne niewymienione odpady050199

 11,6600Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302

 124,8800Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110

 85,0800Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096102900309710061636APTEKA S.C.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6708480279481086361Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Wioletta 

Sowińska-Abramczyk

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1400204687591625993DENTES-GRUPOWA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Elżbieta i 

Andrzej Madej 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F1010512267712860530ROKA-MED Spółka 

jawna A. Kontarski i 

Wspólnicy

 1,9620Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302052926917106631694713P.H.U.P. WOMAR 

Marcin Wolski

 8,2810Zużyte opony160103

 0,0680Filtry olejowe160107
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 0,0020Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,1300Płyny hamulcowe160113

 0,1360Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2320Zbiorniki na gaz skroplony160116

 253,0750Metale żelazne160117

 3,7060Metale nieżelazne160118

 2,4050Tworzywa sztuczne160119

 2,2330Szkło160120

 0,4260Inne niewymienione elementy160122

 3,3500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0250Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 92,5600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016100424437740023160PRS „DEKAR”

 0,3400Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 4,2400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 20,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103330289367Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczny 

Mariusz Sadowski

 158,7900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011413494435252422430XELLA POLSKA SP. 

O.O.

 1 186,2700Wybrakowane wyroby101382
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 0,8400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 99,4000Opakowania z drewna150103

 0,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 49,1200Inne niewymienione odpady170182

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501011300327235661024431BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE 

WALENTY 

GRUNTMEJER

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,5000Metale żelazne160117

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081403405231231070018Tree Sp. z o.o.

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 29 356,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3 037,6000Gruz ceglany170102

 9 023,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 60,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 4,0000Drewno170201

 2,0000Szkło170202

 6,0000Tworzywa sztuczne170203

 3 776,4600Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 19,2200Odpadowa papa170380

 1 896,1300Żelazo i stal170405

 4,0000Mieszaniny metali170407

 1,4280Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 1 000,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 76,8130Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 76,4300Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 6,2500Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

1011120158168405311533899Poldom Galeria Wnętrz

 2,3100Szkło160120

 3,0800Skratki1908010010874927740002399ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

GĄBINIE

 2,3400Zawartość piaskowników190802

 0,1430Zużyte opony1601031402535927591174444AUTO NAPRAWA 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO 

ROBERT SUCHCICKI

 0,0670Metale żelazne160117

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0172471091181324906ZAWISTOWSKI-MECH

ANIKA Robert 

Zawistowski

 0,3110Zużyte opony160103

 0,1020Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,9270Metale żelazne160117

 0,1340Tworzywa sztuczne160119

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7102470768211052110Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Małgorzata Kobylińska

 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0164252188371596184NZOZ "ZDROWIE" 

S.C.
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 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091425819008491323170Punkt Apteczny Anna 

Majchrowska

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214DG24.11.Z0111091005260213184AIR PRODUCTS SP. Z 

O.O.

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426151251130974422GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

AGATA 

WOZNIAK-MISIUKIEWI

CZ

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Wodorotlenek sodowy i potasowy060204DM34.30.A2732161516521298123TRW STEERING 

SYSTEMS POLAND 

Sp. z o.o.

 0,7350Inne niewymienione odpady060299

 0,0000Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

060405

 0,1120Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 30,7500Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0000Inne niewymienione odpady070299

 0,0740Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 18,3000Zgary inne niż wymienione w 10 05 10100511

 5,2300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 14,2000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,4500Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,2700Inne niewymienione odpady120199

 25,4700  0.00Wodne ciecze myjące120301
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 0,3750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 17,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,1440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2000Drewno170201

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,6500Żelazo i stal170405

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,7000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

0901020157178065321016556eRPeG Grzegorz Papaj
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 0,0040Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z6110695277742630622Grupowa Praktyka 

Stomatologiczna 

DENS s.c Kuriga 

Jolanta 

Nowakowska-Struzik 

Krystyna Olkowicz 

Anna Załęska-Walczak 

Bożen

 0,0040Roztwory utrwalaczy090104

 0,0020Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0585Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428899345862020894NZOZ ELJODENT 

Joanna Soldaczewska

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402185497581747418Gsbinet 

Stomatologiczny 

Dentico

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020109621685271086714Gabinet Weterynaryjny 

"AKITA"

 0,9200Opakowania z papieru i tektury150101146502228BP Service Center 

Anna Misiak

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117490405341248465TEMA-DENT GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020123528825341923659Gabinet Weterynaryjny 

"Maxi-Wer"

 0,0065Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104077975211175213R&K S.C. M. 

RAKOWIECKI M. 

KARALUS

 0,0213Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5504744917571145474NZOZ PRZYCHODNIA 

RODZINNA "MEDEOR"

 0,0020Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110116711771230050516Blacharstwo 

Lakiernictwo 

Pojazdowe A. 

Kanclerski

 0,0300Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0160Zmywacz farb lub lakierów080121
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 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Szkło160120

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031308625547611354541Indywidualna Praktyka 

Lekarska Iwona 

Borowa

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101140371239KURAK S.C. ROBERT 

MOSKAL, JUSTYNA 

MOSKAL

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 569,4700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308017429684Edelmann Poland Sp. 

z o.o.

 16,1660Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,4790Inne niewymienione odpady070299

 4,3640Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307
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 2,6620Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 15,9050Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 16,0520Inne niewymienione odpady080399

 0,2220Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 4,4080Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,1000Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,5750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 246,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 13,8640Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,1000Opakowania z drewna150103

 4,8490Opakowania z metali150104

 4,9700Opakowania wielomateriałowe150105

 2,6790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,4710Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6940Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 97,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.A6700124707960041390Zakład Wyrobu Tarcicy 

Budowlanej Waldemar 

Komsta

 0,0280Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101130853696 00031NZOZ "Medical-West"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016240298PRAKTYKA 

LEKARSKA IWONA 

TALARCZYK

 106,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z6719885237991700178P.P.H.U. 

STOLPAW-BIS 

IMPORT-EKSPORT 

MARCIN PAWLAK

 0,1990Inne niewymienione odpady030199

 0,0540Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0990Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0330Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Metale żelazne160117

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2067



 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0118991605241140372Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Bogusław Rozbicki

 0,4300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010003140985252138611SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZESPÓŁ 

ZAKŁADÓW 

LECZNICTWA 

OTWARTEGO 

WARSZAWA-ŻOLIBO

RZ

 0,4300Roztwory utrwalaczy090104

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0860Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,3340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0710Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,5790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400346251231043010PRZYCHODNIA 

DENTYSTYCZNA 

zdrowy ząbek
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021461525215671765784Vetporadnia Gabinet 

Weterynaryjny 

Agnieszka Lisińska

 50,4000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301040121007845260250995Orange Polska S.A.

 57,9062Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1340Opakowania wielomateriałowe150105

 0,5728Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 9,9680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 673,0902Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 22,1690Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3610Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2570Inne baterie i akumulatory160605

 0,0080Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 28,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 45,4400Drewno170201

 35,4200Szkło170202

 16,8436Tworzywa sztuczne170203

 9,1400Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204
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 26,1156Aluminium170402

 89,9960Żelazo i stal170405

 27,1602Mieszaniny metali170407

 258,4034Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,2444Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216E40.13.Z6102466777741017517Twoja Energia Sp.z 

o.o.

 0,0606Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103224967741949385Indywidualna Praktyka 

Lekarska Anna 

Gomoła-Nowicka

 0,0000Tworzywa sztuczne160119G50.10.B6709085227971258420AUTO-HANDEL skup, 

sprzedaż samochodów 

i części zamiennych 

Krzysztof Kober

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115789405341108965Gabinet Dentystyczny 

Stanisław Łuczak

 0,0017Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117873365291034270GABINET LEKARSKI 

NIEMCZYK 

KAZIMIERZ

 0,0003Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 11,8000Zużyte opony160103L75.11.Z0005459758381751539URZĄD GMINY 

PUSZCZA 

MARIAŃSKA

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6800Skratki190801

 0,1300Zawartość piaskowników190802

 84,9000  14.23Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 37,8000Szkło200102

 0,4300Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,2500Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0058Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202550410752LECZNICA DLA 

ZWIERZAT JERZY 

BOBIŃSKI

 131,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040171986359521859161PROBUD-INWESTYCJ

E SP.z o.o. ul. 

Markowska 10

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318A01.41.B0106627625240018775AG Complex Sp.z o.o.

 1,5220Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 42,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 24,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,3000Opakowania z metali150104

 66,6000Opakowania ze szkła150107
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 0,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte opony160103

 0,4120Filtry olejowe160107

 554,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 40,0000Papier i tektura191201

 3 934,2000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 2 014,3000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 4 462,8000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1000Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 4 055,2000Odpady ulegające biodegradacji200201

 95,6000Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

 899,4000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 172,6000Odpady z targowisk200302

 2 205,9000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 1,1400Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0153Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101752797741805396Indywidualna Praktyka 

Lekarska Bożena 

Załęska-Walczak

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213M80.10.B0008015799521827155Szkoła Podstawowa Nr 

124 w Warszawie

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0110307395211580468Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Chabło

 0,3000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803187115817658212525409Miasto Siedlce

 0,3910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030154596465213251409"Centrum Medyczne 

MediCenter" Sp.z o.o.

 0,0650Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1200Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811418164885342418840Przychodnia 

Weterynaryjna VETICA 

S.C.

 0,1000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 3,6350Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041403143659482422128"AZIK" Wójtowicz i 

wspólnicy sp. J.

 0,0018Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,3950Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021459051901182082003GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SP. Z O.O. ANNA 

OSIŃSKA

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119192981130276333Gabinet 

Stomatologiczny 

CARIDENT Anna 

Tarnowska-Rejnus

 0,0185Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113363325361011447Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Bogumiła Pietrzak

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,1780  0.55Odpady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

040219DN36.63.Z0122653095221670380YKK POLAND

 0,9000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,6520Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 3,8350Zawiesiny wodne farb lub lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119

 2,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2330Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 33,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 6,4000Metale żelazne160117

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 26,7000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 5,0000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 1,0000Papier i tektura200101

 0,2000Szkło200102

 0,2000Tworzywa sztuczne200139

 0,1000Metale200140
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103145971317THEATRUM 

SYMBOLICA Dawid 

Rudzinski

 15,6900Opakowania z papieru i tektury1501010153545001251283444EUROIMPEX POLSKA 

SP Z O.O.

 7,3000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0010Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201211468278587972051879JMB SERWIS SP Z O 

O

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0040Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0300Metale nieżelazne160118
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 0,0250Tworzywa sztuczne160119

 8,9430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216O90.02.Z1409886261181679325EKOTECHNIKA 

Łukasz Karol Biliński

 4,0730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 50,0000Papier i tektura191201

 51,6820Metale żelazne191202

 5,9230Metale nieżelazne191203

 20,4130Tworzywa sztuczne i guma191204

 4,6600Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

0901021417568305242672289AVALON SP Z O O

 0,0410Aluminium170402

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130002843745271252242Biblioteka Publiczna w 

Dzielnicy Wola m.st. 

Warszawy

 0,1150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020109090915271018345SAMAMER Michał 

Ungurian

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,6000Metale żelazne160117

 0,0600Aluminium170402

 0,0010Żelazo i stal170405

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173633475261760511STOMATOLOGIA 

GÓRSKIEGO Marzena 

Szulecka

 2,7840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080110763395270015416AUTO SERVICE 

MARAN
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 0,1480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Zużyte opony160103

 0,3260Filtry olejowe160107

 1,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0820Szkło160120

 0,0098Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.90.Z0103876755220011480KAESER 

KOMPRESSOREN 

SP. Z O.O.

 1,2550Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3600Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0510Freony, HCFC, HFC140601

 0,0670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1890Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5260Filtry olejowe160107
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 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2010Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2600Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7116888888212210901NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"PRIMA-DENT"

 0,0937Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030110118775221029714Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 3,8200  3.82Inne niewymienione odpady050199DF23.20.A3514923916751190702ORLEN OIL SP Z O.O.

 0,0025Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0670Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,5400Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale przejściowe lub 

ich niebezpieczne związki

160802

 1,3000Drewno170201

 0,6100Aluminium170402

 9,8200Żelazo i stal170405

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501016706249317970001618"MADOX" s.c. 

Stefaniak Stańczyk, 

Jacek Gniadzik, 

Bogdan Bednarczyk

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 21,1000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6705085677970004605Zakład Garbarski Jan 

Laskowski

 17,3500Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,0600Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 9,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203K74.70.Z6706500129481015421PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH 

ATK-Recykling

 0,1600Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303070108512271180068223IMED POLAND SP. Z 

O.O.
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 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9470Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0080Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,6840Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,5300Skratki1908015506678997591630959Urząd Gminy Wąsewo

 1,5400Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0470Tworzywa sztuczne170203010082332Termotronik Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa

 0,3440Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057101013848211040928Mechanika, 

Blacharstwo, 

Lakiernictwo 

Samochodowe 

Eugeniusz Ornowski

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 1,5400Żelazo i stal170405

 0,0540Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.12.Z0051836088211045222Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna

 0,0420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0960Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0005Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0008Inne baterie i akumulatory160605

 2,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1 890,0000Odchody zwierzęce020106A01.24.Z7116610338231222489Gospodarstwo 

Rolne-Ferma Drobiu 

Michał Kryczka

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016439019Przychodnia 

Stomatolog.

 0,0306Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503917827621304036NZOZ PRAKTYKA 

LEKARZA 

RODZINNEGO LEK. 

BOGUMIŁA 

CZAPLICKA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2 197,5400Inne niewymienione odpady070699DG24.52.Z0121767935241704308KOSMEPOL SP. Z 

O.O.

 614,6400Opakowania z papieru i tektury150101

 148,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 172,7100Opakowania z drewna150103

 55,6300Opakowania z metali150104

 269,3300Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0400Opakowania ze szkła150107

 4,7500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 292,9800Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,4600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0700Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 14,9500Żelazo i stal170405

 7,7100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,4700Papier i tektura200101

 0,0800Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108
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 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302875875681159192Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Konerberger

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318K74.70.Z0132117125213004622Wiśniowy Office Park 

Sp. z o.o.

 4,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania ze szkła150107

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,5000Papier i tektura191201

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097105196238231397734Apteka Centrum Sp. j.

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011400057247582143303P.H.U. AUTO-TEST I

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142245728CENTRUM 

GABINETÓW 

LEKARSKICH
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 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015216910NZOZ ENDOMED

 21,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070023068785410000054JANKO JAN 

KOBYLIŃSKI

 541,0200Odchody zwierzęce020106A01.24.Z0106946675321001885DROB FARM Sp. z 

o.o.

 0,0048Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031409528939521962686Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Joanna 

Chciałowska-Liśkiewic

z

 0,0550Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111029712141181397302Longin Bielak Sp. z 

o.o.

 0,1950Zmywacz farb lub lakierów080121

 2,3170Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2810Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0510Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8340Zużyte opony160103

 0,0580Filtry olejowe160107

 0,0000Metale żelazne160117

 0,5830Tworzywa sztuczne160119

 0,5010Szkło160120

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0750Mieszaniny metali170407

 0,0152Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5500046387581010511ISPL-GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Marzanna Janczewska

 0,1000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312DE22.22.Z0067188275320000688P.P.U.H. PRO-DRUK 

S.J.
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 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 34,9200Papier i tektura191201

 0,0600Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070203DJ28.22.Z0083964708220005529PPHU 

ELEKTROPLASMET 

ADAM ROGUSKI

 0,2000Odpady tworzyw sztucznych070213

 4,9000Kwasy trawiące110105

 8,1000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 2,8030Cynk twardy110501

 10,8710Popiół cynkowy110502

 0,0200Odpady spawalnicze120113

 29,4350Inne niewymienione odpady120199

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003010130011335272136472PRZEDSZKOLE 124

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208012223423W.T.H.R. "KOMPLEX" 

Robert Olkowski

 65,2560Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 650,0000Gruz ceglany170102

 113,8000Żelazo i stal170405
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 450,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.A0153256505321827154"MŁOT" Spółka jawna 

Bożena i Henryk Młot

 0,3500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6400Filtry olejowe160107

 0,1200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 1,0830Inne niewymienione elementy160122

 0,0476Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030128521425321157564GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELWIRA SMOLIK

 0,3900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086100224817760000593Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej  

"EMPEGEK" Sp. z 

o.o. w Sierpcu
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 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,3000Żelazo i stal170405

 5,1000Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 14,7000Skratki190801

 7,7000Zawartość piaskowników190802

 1 117,1000  290.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,1000  0.60Inne niewymienione odpady190999

 33,0000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.13.Z0004236928220002809ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU 

GUMOWEGO 

SANTOCHEMIA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 58,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0126Odpady z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

01 05, 10 01 07 i 10 01 18

100119
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 0,0095Uwodnione szlamy z czyszczenia 

kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

100123

 0,0085Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0048Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0380Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z drewna150103

 0,1400Opakowania z metali150104

 0,2200Opakowania ze szkła150107

 0,1110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2570Metale żelazne160117

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4360Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111I60.21.A0081100307960067030ITS ADAM 

MICHALCZEWSKI ul. 

Płochocińska 33

 0,1230Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 9,5240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4140Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3920Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 25,7000Zużyte opony160103

 0,7990Filtry olejowe160107

 0,3700Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 5,7200Metale żelazne160117

 0,7720Tworzywa sztuczne160119

 0,3450Szkło160120

 0,0670Inne niewymienione elementy160122

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0351Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,5160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.20.A0117659265211158663AUTO TIM Krzysztof 

Szlachcic

 0,0310Filtry olejowe160107
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 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,0131Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7100600538211140699Prywatny Gabinet 

Lekarski Bogdan Turyk

 0,0000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118G52.11.Z1515624718992367273KAUFLAND POLSKA 

Markety SP Z O.O. 

Sp.k.

 2 025,5450Opakowania z papieru i tektury150101

 73,1390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 373,2700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 12,8200Opakowania ze szkła150107

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5990Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 294,8820Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0322Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z017357810 000315252096350APTEKA 

MAGDALENA 

KUBIŃSKA

 0,0180Opakowania z papieru i tektury1501011431361485213609992Olimp Grupa s.c.

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 15,9270Opakowania z papieru i tektury1501015503825537590006549KRUGER POLSKA 

SP. Z O.O.

 3,7480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2093



 0,2480Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206K70.32.Z6100173797760000819Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej Sierpc

 35,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 15,6000Gruz ceglany170102

 9,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 104,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 118,7000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

Zawartość piaskowników190802

 79,8000Papier i tektura191201

 32,4000Metale żelazne191202

 1,3800Metale nieżelazne191203

 69,6000Tworzywa sztuczne i guma191204

 96,6000Szkło191205

 0,6800Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,7650Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 8 396,7600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 340,4800Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

 38,4400Inne odpady nieulegające biodegradacji200203

 306,5200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 19,9600Odpady z targowisk200302

 170,4000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

2094



 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B0152136615321788773AUTO CZĘŚCI s.c. 

JACEK KONDEJ, 

ROBERT STODULSKI

 6,0860Zużyte opony160103

 83,9360Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,1140Filtry olejowe160107

 0,0930Płyny hamulcowe160113

 0,2100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 120,8340Metale żelazne160117

 4,8620Metale nieżelazne160118

 1,5500Tworzywa sztuczne160119

 3,2400Szkło160120

 3,3040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705130121045179521028448VITADENT Sp. z o.o.

 0,1070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502036101947337740021899MEGA TECH SP Z O 

O

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 18,0000  5.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,2800Papier i tektura191201

 5,6000Szkło200102

 0,4500Tworzywa sztuczne200139

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046725648607991333716Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Izabela 

Ciszkiewicz

 0,0001Odpady zawierające rtęć0604040160886665220202062APTEKA Aleksandra 

Król

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412790915781213531Gabinet Kosmetyczny 

"Estetyka" Agnieszka 

Mienik

 0,3200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DG24.14.Z0110255081180011631RODOZJA SP. Z O.O.

 0,0760Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 4,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051427461305213590436CENTRUM USŁUG 

WSPÓLNYCH

 1,3690Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 8,9470Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,9200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,4600Opakowania z papieru i tektury150101

2096



 1,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6200Opakowania ze szkła150107

 0,6080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0800Zużyte opony160103

 0,2050Filtry olejowe160107

 0,2450Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5820Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Szkło160120

 0,9270Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,4780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,3820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7000Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 2,1100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 1,1140Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) inne niż wymienione w 16 

10 03

161004

 7,6000Drewno170201

 6,0190Tworzywa sztuczne170203

 5,8400Żelazo i stal170405

 0,2900Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z7100211888210000625Firma 

Handlowo-Turystyczna 

"TĘCZA" Kazimierz 

Gugałka

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0400Opakowania z metali150104

 0,5000Opakowania ze szkła150107

 0,0300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0600Skratki190801

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180121153431130000737EURO-IMAGE 

BIERNACKI MACIEJ

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 79,3940Zwroty kosmetyków i próbek0706810115660105240303375L'OREAL POLSKA SP. 

Z O.O.

 75,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 17,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,4720Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 69,0050Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0320Inne baterie i akumulatory160605

 16,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z0100626311250004867CEGIELNIA "ŁOSIE" 

s.c. Grzegorzewski 

Jacek, Kraińska 

Jadwiga

 48,6000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,0500Zużyte opony160103

 0,3440Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051413994937582247899A-Ż AUTO SERWIS 

Andrzej Żegliński
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,2300Metale żelazne160117

 0,0800Odpady z produkcji pasz roślinnych020381DA15.71.Z6706979997990010187PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE "BODEX" 

Mieszalnia Pasz

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158340098370005732HOTEL CHOPIN M. 

PLISZKA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020123766649521746669GABINET 

WETERYNARYJNY 

UNIVET AMICUS

 97,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DK29.56.A6729791307991893094Zakład Elektroniki 

Przemysłowej "Profel" 

Sp. z. o.o.

 0,7000Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 7,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0150Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0800Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Aluminium170402

 23,4000Żelazo i stal170405

 0,1800Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120155908721181707197Chemman Sp. z o.o.

 7,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5150Opakowania wielomateriałowe150105

 2,4200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050113393711250043407INTER-FRYZ 

WIESŁAW 

SULEJEWSKI

 0,0920Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101670524490Tadeusz Kwiek 

Warsztat 

Slusarsko-Mechaniczn

y
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 0,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2000Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031462215587962959985CITY DENTAL S C 

DARIUSZ 

RZECZKOWSKI PIOTR 

KĘPA

 0,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010157291467621358701"JUPITER" Dariusz 

Gawryś

 0,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9500Opakowania ze szkła150107

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030145497611130175891Gabinet 

Stomatologiczny

 0,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100164327155261451454Indywidualna 

Specjalistyczn 

Praktyka Lekarska 

Adam Janiak
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 1,5640Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,7750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7180Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103386697751438781Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Małgorzata Sumara

 0,1305Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0108823055291034057Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

"DENTMARK"

 0,0541Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030110919591180170602GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRZYSZTOF 

BETAŃSKI

 0,1580Freony, HCFC, HFC1406011401378747010027406AERSERWIS Sp. z 

o.o.

 0,3700Opakowania z drewna150103
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 0,0392Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020126653169511759877Lecznica dla zwierząt 

"TIBIA" Wojciech 

Piskosz i Jacek 

Przysowa

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032432043616443179113ROCK'N ROLL 

TATTOO AGNIESZKA 

KAMPIONI-FLASZA

 0,0060Inne niewymienione odpady060499550201155"TARGOR" 

RUTKOWSCY SP.J.

 0,0010Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180126174645260058944JEGAZ-INSTALACJA 

SANITARNE I 

GAZOWE

 0,1510Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,8120Gruz ceglany170102

 0,1870Tworzywa sztuczne170203

 1,7000Żelazo i stal170405

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101015338820"Medien Partner 

Dariusz Bogdański"

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,2000Zużyte opony160103

 0,0160Papier i tektura191201

 110,7000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 50,3800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0123534625261310908SENSAMED 

Specj.Przychodnia 

Lekarska Beata 

Rutkiewicz

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0654Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7119751228221997243PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"STOMAX" lek. stom. 

Ewa Gusiew, lek. 

stom. Małgorzata 

Kucharska

 9,8900Żelazo i stal170405008184880Inżynieria Rzeszów 

S.A.

 239,6000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 167,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.20.Z5507141337591414049MODEXPOL MODEST 

BARANOWSKI

 0,8000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0175Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460901228211403236Przychodnia Rodzinna 

Hanna Kowalczyk
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 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091424008805661987997"CHMIELIŃSKA" 

Spółka Jawna

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459947327582190917HAREMSTUDIO 

Stylizacja Paznokci i 

Wizaż

 0,0452Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156875257971018012Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Dorota 

Siedlecka

 0,0056Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032602398346641947512WŁODARCZYK 

EMILIA Emilia 

Włodarczyk " Vitae 

dent "

 8,0000Skratki190801L75.11.Z7115826878221020459Gmina Kołbiel

 4,0000Zawartość piaskowników190802

 61,6800Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0213Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031465467865681616324Przychodnia Lekarska 

Pod Różą
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 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407323877742757972Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Krzeski

 0,5760Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810103435605361031705PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT KADO 

MIROSŁAW

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031423028345581521535HEUREKA HANNA 

SZALECKA

 0,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050157837505240407749GRAND AUTO 

SERVICE Bogdan 

Staniec

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Filtry olejowe160107

 0,3400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205013017915SPS HANDEL S.A.
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 18,8900Opakowania z papieru i tektury150101

 22,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0800Filtry olejowe160107

 0,8800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 21,8900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,8800Żelazo i stal170405

 0,0067Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706035157960040663Gabinet 

stomatologiczny

 0,0009Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5503108327591017779Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ewa Jolanta Wodejko

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100120244745270205683Energodiagnostyka Sp.  

zo.o.
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 0,0227Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122892805361192578GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

EWA PAWLAK

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,3400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050131119279511864410Bołtowicz Sp.j.

 3,5340Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9730Zużyte opony160103

 0,4140Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3790Metale żelazne160117

 0,0450Tworzywa sztuczne160119

 0,0450Szkło160120

 8,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140549111Specjalistyczna 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

"ZDROWIE" Zenon 

Zaorski i Marzena 

Jamiołkowska
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 1,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0002Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0200Odpady tworzyw sztucznych0702130100898775340012387Jaromir Głowacki

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 64,2750Odpadowa tkanka zwierzęca0202021460387369482597106QFG Sp. z o.o.

 93,2970Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 120,7900Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 119,0900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 11,1600Odpady tworzyw sztucznych070213

 6,7100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Inne oleje hydrauliczne130113

 0,3160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 53,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 60,5150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,3900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0847Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 4,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 8,9350Żelazo i stal170405

 14,1200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0270Opakowania z tworzyw sztucznych1501020164505649441538035"PHU" TOWEMO 

Monika Szczygieł

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 777,5600Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,0600Opakowania z papieru i tektury1501016719542929481521963AFRODYTA Salon 

Kosmetyczny Celina 

Dzik

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7300Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0003087267621747265SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZESPÓŁ 

ZAKŁADÓW OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W 

WYSZKOWIE ul.KEN 

1

 1,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania ze szkła150107

 1,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Cyna170406

 1,4820Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 46,9980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,7390Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0026Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 144,7800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0913Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709863738121438662Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Justyna 

Wróbel

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011466938208121857040Olga Jasek-Siwecka 

"LILITH" TATTOO & 

PIERCING STUDIO

 0,0085Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0109765105221611130Gabinet Lekarski 

Krystyna 

Jezierska-Kasprzyk

 0,0623Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181416284107010151052Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117307441130125628Bożenna 

Horoszko-Husiatyńska

 0,0025Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130503027135441001037Ekobut

 0,0145Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0061Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021458475635671027201ZOOMAX

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 7,9000Zgary i żużle odlewnicze101003DJ27.53.Z5503888407581000263Odlewnia MJM 

Jarosław Michalak

 212,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 2,9000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z metali150104
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 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0098Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9000Gruz ceglany170102

 0,1000Żelazo i stal170405

 29,5700Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

1706011415657671132748090RAMIBUD JR Sp. z 

o.o.

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100108408445271018138H.P.U. Janusz 

Marciniak

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0150Tworzywa sztuczne160119

 1,7300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085500805407611000866ROLA-TRANS Sp. j. 

Tadeusz Gadomski, 

Jacek Gadomski

 0,1000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0137Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502027501249458381592271Usługi ślusarski, 

Powłoki antykorozyjne 

Teresa Gaj

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,3400Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,8400Opakowania z papieru i tektury150101DA15.82.Z1409708275342354471Tantus Sp. z o.o..

 1,2850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2750Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021228937566772375855MUSTER PLUS SP Z 

O O

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080120750525240004477LGC STANDARDS SP. 

Z O.O.

 0,6295Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0540Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0280Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,8700Papier i tektura191201

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z670228655SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZOZ W 

JEDLIŃSKU
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 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1402629065251448025Ewa Rusinek Praktyka 

Dentystyczna

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036729792367991893102Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Mirowie

 0,0200Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036730174337962644336Radomska Wytwórnia 

Telekomunikacyjna Sp. 

z o.o.

 0,0010Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0020Tworzywa sztuczne160119

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080127728511180220228Auto -Usługa Stępień

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,4600Metale żelazne160117
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 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037504481688381110817Prywatna Praktyka 

Lekarska Witold 

Paciepnik

 0,0039Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602167501163548371635895Agencja  Ochrony 

ARGUS Sp. z o.o.

 0,0122Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030309493765381307079STOMATOLOG 

Krzysztof Polanowski

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130451596311825510ARCANA 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

1908056110344349710135889ZAKŁAD USŁUGOWO 

HANDLOWY ZUH 

PIOTR KIJEK

 0,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157554165311160949AMED Anna DUDEK
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 39,3800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107146145171Zakład Remontowo 

Budowlany  KAM-BUD 

Kamionowski SP. J.

 28,1600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301G51.90.Z1914538225851323970"HELA-PRIMA" Sp. z 

o.o.

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140377822Praktyka 

Stomatologiczna "J&G 

Dental Clinic" Grzegorz 

Obuchowicz

 0,0010Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z6706371127961062566Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Sar-Dulska

 0,0010Roztwory utrwalaczy090104

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,5900Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.30.A0051172097980003808ZAKŁAD PRODUKCJI 

OBUWIA BEST-BUT 

JANUSZ MOSKWA

 0,5300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,2800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,2150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0029Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403072767581862875CENTRUM 

SZKOLENIOWO 

USŁUGOWE VERNIS 

EWA TYMIŃSKA

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501010103281125340017166ALU-CENTRUM W. 

Sudwoj Spółka Jawna

 1,4000Opakowania z drewna150103

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124263275261472686"GREJS" Medycyna 

Estetyczna i Chirurgia 

Plastyczna

 0,4560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031462697957010349825Przychodnia Lekarska 

Służby Zagranicznej

 0,0015Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119309055261115207MALBAD MALESZKA 

PAWEŁ

 0,0610Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810103096235261096970GABINET 

WETERYNARYJNY 

Jan Janik

 0,0186Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 194,0000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020704DA15.96.Z0057031088690003054CARLSBERG 

POLSKA S.A.

 20 033,2000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 1,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 330,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 22,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 104,3000Opakowania z drewna150103

 916,3000Opakowania ze szkła150107

 0,2400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 151,2000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 2,6160Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0003116225661019200Specjalistyczny Szpital 

Wojewódzki 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej
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 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1850Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,9690Mieszaniny metali170407

 1,4340Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 58,3040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 13,9330Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0040Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0360Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 14,9800Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 4,2800Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z7100204738210000714Ubojnia Zwierząt 

Rzeżnych Bogusław 

Ławecki
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 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132030905321608268NZOZ Praktyka 

Lekarza Rodzinnego 

Ewa Śmigasiewicz

 0,2200Metale nieżelazne1601180109412265360018192JUVENTA BP Sp. z 

o.o.

 0,3524Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0182Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3560Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0153837591181669427AUTO-SOKRATES 

S.C.

 0,2370Filtry olejowe160107

 0,0160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214O92.72.Z0009593525321576901Powiatowy 

Młodzieżowy Dom 

Kultury im.Michała 

Elwiro Andriollego

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155048785242468749Gabinet 

Stomatologiczny 

DUO-DENT s.c.

Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021402009865661785437Indywidualna Praktyka 

LEKARSKA 

MAŁGORZATA 

PLEWIŃSKA
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.13.Z6110463487742514040NZOZ CENTRUM 

DENTYSTYCZNE 

HANNA SARNOWSKA 

SP. J.

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 5,4600Odpady tworzyw sztucznych0702136701616497981072237PPHU "DAMEX" 

Dariusz Jurczak

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1670Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0950Opakowania ze szkła150107

 0,1200Aluminium170402

 0,0185Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036702292708121017104Gabinet Dentystyczny 

LEK. BOŻENA 

STANKIEWICZ-JANKO

WSKA

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

2122



 0,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208A01.41.A0004682695250003835Spółdzielnia Usług 

Rolniczych w Starych 

Babicach

 0,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1110Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086702303628121680162Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w 

Kozienicach

 0,0150Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030003013398371016778Dom Pomocy 

Społecznej w 

Młodzieszynie

 0,0280Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406036719590079482115596HYDRO-TRUCK Sp. z 

o.o.

 0,2690Aluminium170402

2123



 5,4100Żelazo i stal170405

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135504441947581040340ISPL Irena Anna 

Szulborska

 0,0132Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0103Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0004Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051407977199521888547PROPER Adam 

Tomaszek

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 1,0960Metale żelazne160117

 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1300698155681154473Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Andrzej Bednarczyk

 0,7500Opakowania z papieru i tektury1501011408246815221569310Rometal Roman 

Grabowski

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,9000Zużyte opony1601035500611457591356547Zakład Wulkanizacyjny 

Robert Graczyk

 0,0252Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110420147741451320Indywidualna Praktyka 

Lekarska Marlena 

Przepiórkowska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 50,3130Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605611408490P.H.U. "US-KOM" 

Robert Kołodziejski

 1,0000Skratki190801L75.11.Z5506679077591624568GMINA STARY 

LUBOTYŃ

 103,7000  13.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901017500090105321255812Gabinet 

Stomatologiczny 

Woźniak-Krać 

Seweryna

 0,0400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0066Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 148,3000Wody popłuczne i ługi macierzyste070101DG24.41.Z0012949955240102599PRZEDSIĘBIORSTWO 

INNOWACYJNO-WDR

OŻENIOWE IPOCHEM 

Sp. z o.o.

 14,4000Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103

 74,8700Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 6,6000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 4,1000Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110

 67,3000Inne niewymienione odpady070199

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 11,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9000Żelazo i stal170405

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180006418457991510590Sąd Rejonowy w 

Przysusze

 0,2500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6800Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,2030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160170921250158553"INTERDENT" Poradnia 

Somatologiczna Artur 

Kwiek
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 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,3400Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108K74.81.Z0020095315270104143MAWI Sp z o.o.

 3,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 23,4000  1.17Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 3 147,4100Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071422398285242702748PARTNER SP. Z O.O.

 105,3400Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 623,3800Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 1 017,0800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030175007325671328919Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka 

Mazurek-Szypuła

 13,4000Odpadowa tkanka zwierzęca0202026708996008121359201RARYTAS P.P.H. 

Kazimierz Kowalski

 0,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0006Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DG24.30.Z6110347767742464767PPHU KORCHEMIA 

KRZESZEWSKI I S-KA 

SP.J.

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020301453475371072404LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT RYSZARD 

DOPIERAŁA

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146728572669481512088Apteka "Pod Wagą" 

Aldona Gołacka

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094512074017221522195ARS MEDICA

 2,1490Opakowania z papieru i tektury1501011410017579512222694Platan Park II Leasing 

Sp. z o.o.

 1,1590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,9530Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7550Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 3,8690Papier i tektura191201

 0,0037Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730186167971141362Studio Urody Prestige 

Małgorzata 

Fijałkowska-Paradowsk

a

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1421390674960094456Indyw. Praktyka 

Lekarska Beata 

Żelichowska

 0,0002Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501017100861018260001822STACJA PALIW 

Kostyra Mirosław

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 17,2000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z0051226607960068561"GARBARNIA 

WOLANÓW" 

Gapczyński Andrzej, 

Żuchowski Jerzy, 

Gapczyński Tomasz

 15,0000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 1,4300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,6850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,3300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100107583215221006096BT POLSKA SP. Z 

O.O.
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 7,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,8600Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,1780Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,1780Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7790Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10,0900Zużyte opony160103

 1,3390Filtry olejowe160107

 112,9000Metale żelazne160117

 2,8860Tworzywa sztuczne160119

 0,0780Szkło160120

 2,5000Inne niewymienione elementy160122

 0,0337Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1405765047971935814FARMAB S.C.

 133,2600Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201050158551295222746837INTERCHEMALL Sp. Z 

O.O.

 27,9300Opakowania z papieru i tektury150101

 9,5400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,4400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,4000Wybrakowane wyroby1013826708172457971006368DOMBET Zakład 

Wyrobów Betonowych i 

Usług Transportowych 

E.Kaczmarek, 

S.Sowiński Sp.j.

 0,2400Opakowania z drewna150103

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101420309859521386722JBIELA Jacek Biela

 0,0015Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201211459966945090066240MARBET LIPSKO Sp. 

z o.o.

 0,0635Inne niewymienione odpady120199

 0,0015Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0016Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1153Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157570881132268208Classdent K. 

Kozłowska

 0,0118Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 12,0000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708O90.02.Z1928144985922071040"EKO-TECH" Sp. z 

o.o.

 1 121,3000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0122630615341371450SUOMINEN POLSKA 

SP. Z O.O.

 47,7800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 22,3760Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 103,5400Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,0000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 188,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 6,9480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,1500Opakowania z drewna150103

 33,8010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 43,6850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905
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Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107G52.31.Z6727682497181265532APTEKA "URTICA" 

ANNA JASIOROWSKA

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458573505252519626Medica2000 SC

 6,8790Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086707018677960023771Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

MOTO-RAD

 0,3310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Zużyte opony160103

 0,7830Filtry olejowe160107

 0,2220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z0003114151131960020SAMODZIELNY 

ZESPÓŁ 

PUBLICZNYCH 

ZAKŁADÓW 

LECZNICTWA 

OTWARTEGO 

WARSZAWA 

PRAGA-PÓŁNOC

 0,0150Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 6,4970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0095Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2310Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205550706777BIG AUTO Dariusz 

Majkowski

 0,0140Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0210Filtry olejowe160107

 0,0710Metale żelazne160117

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030519723739661303647GABINET 

KOSMETYCZNY 

BEATA PETROWA
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 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116466908212107209NZOZ 

SPECJALISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

OKULISTYCZNA R. 

Dmowski i 

Partnerzy-Lekarze

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116972195341060773GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Marian Halkiewicz

 0,7400Zużyte opony1601030118576405361034508Mechanika Pojazdowa 

Grzegorz Affek

 0,0142Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130160366305311627666Zespół Szkól w 

Leoncinie

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010161415385262381721AGENCJA 

REKLAMOWA 

WIKTORIA Maciej 

Kwaczyński

 1,5200Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,3200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0040Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,0740Aluminium170402

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104257205261446789Gabinet Lekarski
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 0,0164Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036727342567971574285Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Lukowska

 0,0061Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101141456601MARINA Radosław 

Bułaszewski

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005089805341081781BANK SPÓŁDZIELCZY 

W PRUSZKOWIE

 0,4600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2090Opakowania z tworzyw sztucznych1501021459038015662010968SEB MAG SP Z O O

 0,0193Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026719801317961525115PPL PS  MAGMED

 0,2870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych1501023016314087861697911Centralny Ośrodek 

Badania Odmian Roślin 

Uprawnych

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123024309521276643JANINA CHYLIŃSKA 

GABINET STOM.
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 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5504032497611015081ISPL Mariola Garbacz

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103006745942 000527621454600Charytatywne Dzieło 

Miłości im. ks. 

Ignacego 

Kłopotowskiego

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202F45.23.A6720239927970010764Firma Wielobranżowa  

" DE- SO" Stanisław 

Sowiński

 1 085,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,1500Żelazo i stal170405

 0,1050Opakowania z papieru i tektury150101G52.31.Z5506559107621729422F.U-H. MARTELL 

Marta Groniecka

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania ze szkła150107

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,9100Opakowania z tworzyw sztucznych1501020014046565340002986VITRO WARSZAWA 

SP.Z O.O.

 0,1200Opakowania ze szkła150107
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 0,0036Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0116Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036100711377741670714PASZTA ROMAN 

Gabinet 

Położniczo-Ginekologic

zny

 1,9600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110G50.10.A0129281705272107884EWT Truck&Trailer 

Polska

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 13,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 19,4000Metale żelazne160117

 13,0800Inne niewymienione elementy160122

 19,4000Żelazo i stal170405

 0,0000Cząstki i pyły1011051500597065731012457HUTA SZKŁA 

KWARCOWEGO 

"JUROPOL" Spółka z 

o.o.
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 0,0000Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 1,5000Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła inne niż wymienione w 10 11 13

101114

 0,0000Inne niewymienione odpady101199

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Metale nieżelazne160118

Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,0690Żelazo i stal170405

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172424029512004721D.I.P. Sp. z o.o.

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0120932455213190352SAWO-MET Sp. z o.o.

 0,3020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0570Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0120Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0600Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306
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 0,0088Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z4506723507231091992IPL Izabela Elżbieta 

Dąbrowska

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302040045834357570001483PPH "TORMAK" Sp. z 

o.o.

 0,0600Filtry olejowe160107

 1,1500Metale żelazne160117

 1,3700Skratki190801O90.02.Z1416240859710697392Zakład Komunalny w 

Solcu

 1,0500Zawartość piaskowników190802

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118773931130343845Gabinet 

Stomatologiczny

 0,1785Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031304396725671595230Niepubliczna 

Specjalistyczna 

Przychodnia Lekarska 

Poradnia 

Ginekologiczno-Położni

cza "PSYCHE" A. 

MIAZGA l. MIAZGA 

Sp.j.

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4750Opakowania z papieru i tektury1501013563233226792691743Laboratoire L'IDEAL 

Parisien Sp. z o.o.

 0,0690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z0163582265222551708Lecznica 

Ginekologiczna 

"SEPTIMA MED" Sp. z 

o.o NZOZ

2140



 0,1890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205671979487INSTAL-GLOB Maj 

Marcin

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 1 100,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0189Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811429610349511965631ANIMAL CENTER 

ZOFIA GAINSKA

 0,0352Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0012Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502016757621443128Indywidualna Praktyka 

Lekarska Halina 

Kowalczyk

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 44,8400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030120417805310004791"FARM PRODUKT"  B. 

WYSOCKI SP. J.

 0,0100Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302DN36.21.Z0106359375270023255MENNICA POLSKA 

S.A.

 0,1990Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,0180Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1550Wybrakowane wyroby101382

 14,0700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 14,5460Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1820Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,7900Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2050Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115

 1,2730Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 1,6170Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 5,2930Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4610Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 7,3320Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1750Opakowania ze szkła150107

 0,0630Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7760Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9740Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2330Inne baterie i akumulatory160605

 0,6900Drewno170201

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,7370Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080170569295242274488P.H.U. MOTOKOMBI 2 

Mariusz Kowalski

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0780Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0980Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1520Metale żelazne160117

 0,0250Inne niewymienione elementy160122

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031304253455691289281PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY lek. med. 

Małgorzata Szpetnar

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501016720124747991190731PIEKARNIA 

STANISŁAWA 

PIECHOCKA

 0,0050Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0120Szkło170202

 0,0500Tworzywa sztuczne170203

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426153035232615490Sub Rosa Agnieszka 

Niemczura
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 0,0880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7102626158211569586NZOZ "Zdrowie"

 0,4200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011461642579171010398" DĄBEK "Janusz 

Nowak-Matuszczak

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 61,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z0100612931250005364WYTWARZANIE 

WYROBÓW 

CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 

KAROL ZAŁOGA 

ANDRZEJ ZAŁOGA 

JACEK ZAŁOGA

 145,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507262907581886605MEDICA" s.c. Grażyna 

E. Pietrzykowska, 

Krzysztof S. Tobiasz

 899,3800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701013003870537792293552ALUSTA S.A.

 205 256,6200Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.22.Z0102589665220006438RUUKKI POLSKA SP. 

Z O.O.

 0,5300Inne emulsje130802
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 35,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,2000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0660Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 582,7300Żelazo i stal170405

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7116506448211186974NZOZ "MOLAR"
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 12,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055507332487571291371POL-DREW Zbigniew 

Perzanowski

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,1600Metale żelazne160117

 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402977675341126414Gabinet Weterynaryjny 

Dorota Lewandowska

 0,0033Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0161Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0180Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317410184244"DANKO" HODOWLA 

ROŚLIN SP. Z O.O. 

ZAKŁAD 

NASIENNO-ROLNY

 1,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 37,5000  5.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1300Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 9,9600Zwroty kosmetyków i próbek070681G51.47.Z0105049225210418872Sarantis Polska S.A.

 83,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 16,8040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 14,5330Aluminium170402

 9,7940Żelazo i stal170405

 2,0000Odpady tworzyw sztucznych070213610018924Przedsięb.Inzynierii 

Sanitarnej

 0,0147Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,3800Żelazo i stal170405

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142446208GABINET 

KOSMETYCZNY 

ESTETICA

 1,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208N85.14.B0002975508212098373SPZOZ 

"RM-MEDITRANS" 

Stacja Pogotowia 

Ratunkowego i 

Transportu Sanitarnego

 0,2470Zużyte opony160103

 0,1350Filtry olejowe160107
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 1,5830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801122500117836220106324MERA METAL S.A.

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,7250Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2420Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 240,7600Żelazo i stal170405

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106701084547991001492Zakład Betoniarski 

Marek Janczyk

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030011085445271046063Warszawskie 

Towarzystwo 

Dobroczynności

 0,6000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803120120476995220103609POLSKAPRESSE SP. 

Z O.O.

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 5,7200Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 4,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0910Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 37,2250Aluminium170402

 324,1890Papier i tektura191201

 0,3400Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0781Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0123080365341200381Gabinet 

Stomatologiczny 

Carimed

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 155,1000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308012255417FLESZ Sp.z o.o.

 1,5655Opakowania z papieru i tektury150101
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 2,8755Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9650Opakowania z drewna150103

 163,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101190555390Korporacja Budowlana 

DORACO Sp. z o.o.

 1 876,0000Gruz ceglany170102

 0,6000Drewno170201

 17,4300Odpadowa papa170380

 18,2800Żelazo i stal170405

 263,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 259,4000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

0202811460276495322044224Integra Sp.z o.o.

 12,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 43,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 33,9199Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203011827658Wytwornia 

Garmazeryjno-Wedlinia

rska Edmund Powierza

 0,4900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0235Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123669801180729883Gabinet Lekarski 

Jolanta 

Bogdańska-Paterkiewic

z

 0,9000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0113984511180111686Mechanika Pojazdowa 

Ryszard Rybicki

 0,1760Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0208Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0113589315251493008Gabinet 

Stomatologiczny 

Marzenna Fafius

 0,2490Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G52.27.B0126650841131504167NIVETTE SP. Z O.O.

 0,1130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0900Zużyte opony160103

 0,5890Filtry olejowe160107

 0,4290Tworzywa sztuczne160119

 0,5260Szkło160120

 1,8170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,1300Żelazo i stal170405

 91,3200Żelazo i stal170405F45.22.Z0120025965260101054Przedsiębiorstwo 

Robót 

Termoizolacyjnych i 

Antykorozyjnych 

"TERMOEXPORT"

 121,1150Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 35,5100Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 2,0000Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

010408F45.23.A6719904317971729813Przedsiębiorstwo 

Robót 

Inżynieryjno-Drogowyc

h Sp. z o.o.

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1600Zużyte opony160103

 0,0090Filtry olejowe160107

 51,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 4,3500Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305081400551138371692048PROFIT s.c. Iwona 

Piasecka, Grażyna 

Rzeska

 22,0000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

2003041426962017591446575STACJA PALIW 

AGATA ROMANIK

 2,7000Opakowania z papieru i tektury1501011429624475252507646MURALIS SP Z O O

 0,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 17,2680Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5760Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3840Papier i tektura191201

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135503558697620004964HH Detal Elbud Henryk 

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.12.Z6101300587741014252P.P.H. ALDER 

DARIUSZ PILIŃSKI

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090027133075690001929Punkt apteczny Janina 

Fijałkowska -Zdziarska

 0,2271Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163388739521845420Przychodnia 

Specjalistyczna 

PROSEN

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0430Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.73.Z0004560428210006527PSI Spoldzielczy 

Producent Sprężyn

 2,5000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,4020Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,7390Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,7780Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 43,5200Metale żelazne160117

 0,0049Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5905652807712064879DENTAL STUDIO 

Remigiusz Budziłło

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101764227741065077Prywatny Gabinet  

Lekarski 

Ginekologiczno-Położni

czy

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103200114660Praktyka 

Stomatologiczna 

lek.stom.J.Pieczynska-

Mantyk
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011375757Gabinet 

Stomatologiczny Alicja 

Surowiecka

 209,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.51.Z7125595108222116256PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRZEWNE 

,,ZADROŻNI" SP.J

 6,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0163Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162978499511972588Lecznica 

Stomatologiczna 

Małgorzata i Tomasz 

Kędziorek

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z5504759067590002770APTEKA typu "B" 

Świerzewska i 

współnicy Sp.j.

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130457455221638933PRAKTYKA 

LEKARSKA 

Władysław Mołek

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096705146167990000622APTEKA PRYWATNA 

mgr farmacji 

Małgorzata Salij

 0,0650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080103148909520016845FHU "SAW" s.c.

 1,0000Zużyte opony160103
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 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0900Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

0201800063693735261692057PRYWATNA 

PRAKTYKA 

WETERYNARYJNA M. 

KATARZYNA 

TROJANOWSKA

 0,0017Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne1801081301530205660011337APTEKA mgr farm. 

Marzanna 

Helnik-Kaniowska

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0258Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103931688231013432Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Bolesta

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141415740515213501763FASTBANKING SP Z 

O O

 1,7000Metale żelazne160117140345839Przedsiebiorstwo 

Wielobranzowe ADIK

 2,9650Opakowania z papieru i tektury150101L75.11.Z1405331567010014467Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego

 0,7230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,1030Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 14,7500Inne niewymienione odpady160199

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 2,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2930Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne baterie i akumulatory160605

 0,6230Papier i tektura191201

 0,3790Metale żelazne191202

 9,3290Odpady wielkogabarytowe200307

 0,2752Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z611371031 000157742729409NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE 

"RODZINA" SPÓŁKA 

CYWILNA 

MAŁGORZATA

 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0048Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037123512348211158251TREND Salon Urody

 3,1950Odpady tworzyw sztucznych0702131404695477741180507PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH 

HENRYK ZIELONKA

 1,6520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0605Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021421925707422002479GABINET 

WETERYNARYNY 

GRZEGORZ BĄCZEK

 0,1400Odpady kory i korka030101DN36.13.Z1409635507581445232"AKCENT" Grzegorz 

Bałon

 5,6000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7104662698211562638NZOZ "LUMIS"

 56,1500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821304413805691611937Gospodarstwo Rolne 

Marcin Andrzej 

Śliwiński

 1,1160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031924737105921796611NZOZ MEDYKUS

 0,1700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016707343939481055969Kępa Alojzy Prywatna 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

"ALDENT" T. i A. Kępa

 0,1700Roztwory utrwalaczy090104

 0,3080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1 988,4800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.10.B0116468541130117617FABRYKA 

SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH S.A.

 9,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 377,0000Opakowania z metali150104

 18,4000Tworzywa sztuczne160119

 8,5000Szkło160120

 0,0080Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010113001629520017046Muesham - 

Elektromech Jan K. 

Muehsam i Wspólnicy 

Spółka Jawna

 0,0070Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0060Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0020Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,5991Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110A01.24.Z1415254665691847350AIKAT Goździkowski 

Spółka Jawna

 0,0134Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0171Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020108904921130102202Usługi Weterynaryjne 

Rafał Przybyłko

 1,0000Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

1901121409510147591674916P.P.H.U 

"ALUM-PLAST" s.c. J. 

Ogrodnik, B. Ogrodnik
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 0,0103Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026707690617961075391GABINET 

WETERYNARYJNY 

KOSMAN

 0,1500Oleje i tłuszcze jadalne2001250101989805210323640CUKIERNIA ANTOLAK 

Zofia Antolak

 0,7400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080171767639521859095Zakład Transportu 

Energetyki "ZTISZE"

 1,2000Zużyte opony160103

 0,1720Filtry olejowe160107

 0,6410Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4000Żelazo i stal170405

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130127264435262110005Urząd Regulacji 

Energetyki

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,3600Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101140679931AIR LIGHT Małgorzata 

Tymińska

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0020Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117F45.32.Z002188396 000581130016359PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

ANTYKOROZYJNYCH 

"TERMOKOR" Sp. z 

o.o.

 420,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 8,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,3500Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305DA15.13.A0051835908220004375WIMAR-CHŁODNIA 

SP. Z O.O.

 20,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,0500Inne niewymienione odpady061099

 0,0066Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5000Opakowania z drewna150103

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 20,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,8500Skratki190801

 1,2500Zawartość piaskowników190802

 0,8500Inne niewymienione odpady190999

 3,0000Inne niewymienione odpady1901990160661049591263893"OLMMER" Janusz 

Andrzej Osowski

 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020172545465311507212Lecznica 

Weterynaryjna 

Sławomir Fajkowski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0117697981130210245Gabinet 

Stomatologiczny 

Wojciech Kowalczyk

 6,2810Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603801408565867010063715EAT ME Sp. z o.o.

 0,0040Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016102108707761029512PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNO-

LEKARSKA 

"ORTO-MED" NZOZ

 0,0040Roztwory utrwalaczy090104

 0,2230Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 32,4000Opakowania z papieru i tektury150101DL31.62.A0129523815212804013FIBOX SP. Z O.O.

 4,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,4000Miedź, brąz, mosiądz170401
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 2,8000Aluminium170402

 1,3000Żelazo i stal170405

 2,6000Mieszaniny metali170407

 15,7900Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030115655645260211104AmRest Sp.z o.o.

 82,7270Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 109,8660Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012314545Artismedica Praktyka 

Lekarska Bożena Król

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503032527581029108ISPL PORADNIA 

OTOLARYNGOLOGICZ

NA Maria Zyśkowska

 0,0007Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602137123648288261037383NZOZ PRZYCHODNIA 

RODZINNA W 

OSIECKU

 0,0630Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130206625271409689Gabinet 

Stomatologiczny 

Grzegorz Płachciński

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0160946615252193900MED-CENTRUM s.c.

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 249,7000Opakowania z papieru i tektury1501010163595279511983304Spectrum Brands 

Poland Sp. z o.o. (daw. 

VARTA BATERIE SP.Z 

O.O.)

 37,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 379,5000Opakowania z drewna150103

 0,0088Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124209229511514762Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Grochowska-Korzeńiow

ska Elżbieta

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104095895361005719STOMATOLOGIA 

"JOLMED" NZOZ
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 0,0125Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 89,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301057125809408222147707Mazowiecka Fabryka 

Mebli "STAN PLUS" 

Iwona Nałęcz, Robert 

Nałęcz Sp.j.

 1,6200Inne niewymienione odpady030199

 0,4800Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,1350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,5400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,4200Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,1440Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania z drewna150103

 0,3800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 57,4000Szkło170202
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 0,0632Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030148843245671267230NZOZ "MADENT-MED"

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z1927665235851391084INVICTA Sp. z.o.o.

 1,9180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z6109863687761002157ZŁOMSTAL  Wojciech 

Łukowski

 0,0440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 22,0800Metale żelazne191202

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031468796318381764884Salon fryzjerski 

Karolina Karolina 

Grzybowska

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304H55.30.A7100768068220001520TIRest Kazimierz 

Parasiewicz

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1940Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,6750Opakowania z metali150104

 11,6240Opakowania ze szkła150107

 0,0003Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,5000Zużyte opony160103

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,4300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6700Żelazo i stal170405

 0,2000Oleje i tłuszcze jadalne200125

Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101I60.24.B6102585517741033410TERETRANS S.C.

 0,1270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0005Opakowania z papieru i tektury150101

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0005Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0002Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0010Filtry olejowe160107
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Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0500Żelazo i stal170405

 0,0552Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030117059011230053207SUBUN SP.J. ZAKŁAD 

ROZBIORU MIĘSA G. 

BUCZEK, R. SURAŁA 

SP.J.

 0,0006Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6102160677740016504APTEKA 

VADEMECUM s.c. 

Zbigniew Jachowicz, 

Maria Jachowicz

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420146677961582768MAX-MED OPIEKA 

DŁUGOTERMINOWA 

Tomczyk Bogusława

 1,6000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110115092065210445774Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe WAWMAR 

Marek Wawrzonowski

 5,6000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 7,2000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0190Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 8,1710Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100155992411080000065BIESTERFELD 

CHEMIA SPECJALNA 

Sp. z o.o.

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8240Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1000Papier i tektura191201

 0,2679Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706377387961298375NZOZ "MEDAP" Anna 

Środulska

 8,7650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031433131887010308766Dializa Grójec sp. z 

o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015467433Lidia 

Ołtarzewska-Hojden 

lek.stom.specjalista 

protetyk

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090173120489462182454PH-U MEDI-SOFT 

Punkt Apteczny Iwona 

Mirońska

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601G51.87.Z1928021765842474971SILCO SP. Z O.O.
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 0,0170Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

0707100147564489521011577LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE 

BIELAWSKI PIOTR

 0,0030Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0740Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Opakowania z metali150104

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2380Papier i tektura200101

 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101141106999KM TEXTILE Paweł 

Rupiński

 0,7060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030020194305341196834PILARS ROMAN

 450,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DG24.42.Z1459899845342484943 Herbapol Warszawa 

Sp.z o.o.
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 1,1800Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 5,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,8500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3960Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,2850Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0009Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 3,0200Mieszaniny metali170407

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030171902145242377886Centrum Medyczne 

ATUT

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016727735469482248713Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji

 2,4000Skratki190801
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 160,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I60.24.A6102187937740015290Zakład 

Produkcyjno-Handlowy, 

Usługi Transportowe 

"ŻAWAKOL" 

Export-Import Andrzej 

Żabka

 0,0350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Zużyte opony160103

 0,0350Filtry olejowe160107

 1,8000Metale żelazne160117

 0,0000Metale nieżelazne160118

 0,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,0000Inne niewymienione elementy160122

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0000  0.00Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DG24.11.Z3501389906770067397Linde Gaz Polska Sp. 

z o.o.

 3,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0078Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,4300Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0116298441230044645Gabinet 

stomatologiczny Alicja 

Kwiatkowska

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0002Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186112418487761008007PHU ECO SORT Skup 

i zbiórka surowców 

wtórnych

 0,0100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680DA15.81.A0101149775290003391Piekarnia J.H. Kierzel, 

Kierzel Jan

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201670694512PPH GLIZAMET II 

ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

DROBIU

 0,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1550Tlenki metali zawierające metale 

ciężkie

060315DL31.20.A1406986964960214541POLFER 

PODZESPOŁY 

INDUKCYJNE S.A.

 0,1670Inne niewymienione odpady060499

 19,0980Odpady tworzyw sztucznych070213

 37,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 0,0550Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,9400Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0015Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Skratki190801

 0,3000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016114165907742824705Płocki Zakład Opieki 

Zdrowotnej Sp z o.o.

 0,3000Roztwory utrwalaczy090104

 0,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 3,4580Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 32,9440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0300Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108
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 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130062143345260203062KRULEN Sp. z o.o.

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030129769389521056120Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Stachowska

 0,1100Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.30.A6727327197960100796PRZEDSIĘBIORSTWO 

PROD.-USŁUG.

-HANDL. "PESCO" 

SP.J.

 0,6000Odpady z polerowania i wykańczania040109

 0,2700Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,8120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1020Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208200261237WISPOL Mariusz 

Wisłocki

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 47,5370Odpady tworzyw sztucznych070213DE22.22.Z0108636509520008604GRAHAM 

PACKAGING POLAND 

SP. Z O.O.

 18,4710Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 16,5480Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 2,0300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,0800  0.00Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,4940Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,5400Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0190Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1350Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,2950Żelazo i stal170405

 4,0190Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1401444205252334080Nieruchomości Powiśle 

Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowa

 3,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 30,8210Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3780Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,0050Papier i tektura191201

 0,0135Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021406698617621886630GABINET 

WETERYNARYJNY 

lek. wet. Agata 

Augustyniak

 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421740468381825812"Koperski i wspólnicy" 

Sp. J.
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 0,2441Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420491055222934214CENTRUM 

MEDYCZNE 

TARCHOMIN 

ANDRZEJ JAROSZ I 

GRZEGORZ KEMPA 

S.C.

 0,0023Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109130525291044280Gabinet 

Stomatologiczny 

CARIDENT

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027102369838261110602GABINET 

WETEYNARYJNY 

DONAT GRZYBOWSKI

 1,1600Opakowania z papieru i tektury1501010100731845210085620JADEXIM SP. Z O.O.

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8050Metale żelazne191202

 8,8900Opakowania z papieru i tektury1501011405891805213392995MCX Serwis Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa

 2,7400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Metale żelazne160117

 0,5500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 0,9220Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110G51.51.Z2711739706420000576Ecol Sp. z o.o.
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 2,4810Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,9460Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 21,1640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,3410Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 9,2900Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,0400Inne niewymienione odpady130899

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0315Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6102655457741083247PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

GRALAK MARIA

 0,0000Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 260,2580Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206011420786505272613819LOTTE WEDEL Sp. z 

o.o.

 1,0400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 347,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 79,7820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Opakowania z metali150104

 114,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,0500Opakowania ze szkła150107

 0,7000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8250Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,7200Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 97,5350Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0200Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508
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 68,8300Żelazo i stal170405

 0,1300Inne niewymienione odpady190999

 1,2610Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181141761758PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

"PANKRACY"

 0,2315Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z017182781NZOZ Poradnia 

Medycyny Rodzinnej

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z8301134868621166528Jerzy Morylowski 

Prywatny Gabinet 

Lekarski

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2645Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0163273611290919316NZOZ "SALUS" 

Ośrodek Zdrowia
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 0,0400Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0000Odpady tworzyw sztucznych070213G51.90.Z0153423879521912116EFPRINTA SP Z O O

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,8340Odpady tworzyw sztucznych0702137100030558210000654ZAKŁAD PRODUKCJI 

MASZYN 

ROLNICZYCH 

INVENTOR JOŃSKI 

JAN I MARIA

 0,6500Zużyte opony160103

 0,1160Inne niewymienione odpady160199

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,9800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016103029967741506469Przedsiębiorstwo 

Remontowo – 

Budowlane 

PROGRESS-BUD 

Bogdan Pliszka Sp. 

Jawna

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A1419359807581821830MPM Auto Elektronika 

i Informatyka

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,4200Metale żelazne160117

 0,1200Metale nieżelazne160118

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Szkło160120
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 189,7000Opakowania z papieru i tektury1501011407490407571433635BŁYSK-BIS SP. ZO.O.

 331,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 194,2000Opakowania z metali150104

 678,4800Opakowania ze szkła150107

 140,0000Zużyte opony160103

 116,4100Papier i tektura191201

 1,4900Metale żelazne191202

 430,0000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 5 502,3600Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 5 494,5400Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 1 689,4800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 4,1100Urządzenia zawierające freony200123

 25,5700Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 27,5700Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,8735Odpadowa tkanka zwierzęca0201021400720285212816625lecznica zwierząt sfora

 0,0509Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034507134678471259345DSF GRUPA 

SŁAWOMIR DUBA

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A5503740397621003056AUTO-MOTOR-GUM 

Eugeniusz Choinka

 1,3900Zużyte opony160103

 0,1600Filtry olejowe160107

 2,1800Metale żelazne160117

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202670230764Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Grójcu

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0050Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180207

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DG24.51.Z6705015077960039275ZAKŁAD WYROBOW 

CHEMICZNYCH 

"MAXPRO" S. C.

 0,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141425528441070016892BMW Vertriebs GmbH 

Sp. z o.o. Oddział w 

Polsce

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0600Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810113662505321012044Gabinet Weterynaryjny 

POLI-VET S.C.

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 125,2400Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203801404163098121860987EKO-FOOD Janów 

Sp.z o.o.

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.22.Z0125640935210410132DUET Sp.j. Konopka, 

Pełka

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

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

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103001378290Lekarsko-Stomatologic

zna Spółdzielnia Pracy 

w Warszawie

 0,3070Osady z mycia i czyszczenia020101142345453EiM KOŹLAKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA

 5 297,9200Odchody zwierzęce020106

 0,9400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0259Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146615004Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Katarzyna Rembisz

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5507077427591447712Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Mak-Med

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202142913288RENO-TRUCK 

Lachowski&Łuczak 

s.c.

 1,4200Tworzywa sztuczne160119

 0,4920Szkło160120

 0,6300Żelazo i stal170405

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102551210506"HENDERSON" 

Remigiusz Tadeusz 

Fijałkowski

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0500Metale żelazne160117

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005284455371006287Urząd Miasta i Gminy 

Łosice

 0,0434Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186345278907792220234TKT engineering Sp. z 

o.o.

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,2320Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3190Aluminium170402

 0,1250Żelazo i stal170405

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 81,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0158470299462099894Stomatologia Joanna 

Kot

 0,0445Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102979371250354952Gabinet Lekarski 

Andrzej Jagiełło

 0,3145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152179431181649790Centrum Stomatologii 

Efekdent Filip Cezary 

Brzozowski

2189



 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0002Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801017104052798221157572GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0002Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0008Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213M80.10.B001145670PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA WE 

WRZESZCZOWIE

 1,2000Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011422063615321845317Gabinet 

Stomatologiczny Krać 

Bartłomiej

 0,0400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0066Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,3950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208850466022ZESZUTA Sp.z o.o.

 0,1200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,3420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,4350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0810Zużyte opony160103

 0,6000Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,2200Metale żelazne160117

 0,4300Tworzywa sztuczne160119

 0,6750Szkło160120

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O92.62.Z0010271595270105131AUTOMOBILKLUB 

RZEMIEŚLNIK

 200,0000Wybrakowane wyroby101382

 0,2550Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,7013Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0060Benzyna130702

 6,2070Zużyte opony160103

 0,0594Filtry olejowe160107

 0,0222Płyny hamulcowe160113

 0,4153Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 263,0500Metale żelazne160117

 3,3021Metale nieżelazne160118
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 6,1370Tworzywa sztuczne160119

 5,4820Szkło160120

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,1940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1790Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 11,8800Metale żelazne191202

 0,0000Metale nieżelazne191203

 40,0000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 1,6130Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204G51.90.Z0156971855211178890"KEE-SEAL POLSKA" 

- TOMASZ KOCYK

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122443135251188802Usługi stomatologiczne 

Małgorzata Połucha - 

Repetowska

 0,1255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021428593605252322929USŁUGI 

WETERYNARYJNE

 58,7000Opakowania z papieru i tektury1501011421904247743140535Piotr i Pawel Wschód 

Sp. z o.o. Płock 

Spółka Komandytowa

 1,6920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,4000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0217Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126109761130028316LASER-DENT 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

Barbara Iwańczyk

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030300975365391174355Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy i USG

 3,9000Skratki190801E41.00.A5506681087621901370Gmina Rząśnik

 5,4200Zawartość piaskowników190802

 125,0000  22.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101130018203Gabinet 

Weterynaryjny, 

Lecznictwo, 

Profilaktyka i 

Inseminacja Zwierząt

 0,0375Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0000Odpady zawierające rtęć0604040931986565671122862ARKADIUSZ GRAJDA

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania ze szkła150107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 102,4040Opakowania z papieru i tektury150101142336299"EKO-TRANS" Błażej 

Siwek

 46,5550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8600Opakowania z tworzyw sztucznych1501021409692097591004280FLORAD 

ZAWISTOWSKI 

KRZYSZTOF (daw. 

KAZ SP.J. 

K.ZAWISTOWSKI, 

A.ZAWISTOWSKA)
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 3,2600Metale nieżelazne160118

 69,3750Żelazo i stal170405

 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038704192908761030734Gabinet 

Stomatologiczny MÓJ 

DENTYSTA

 0,0225Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1080Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305070005916855321829288CENTRUM NAUKOWO 

BADAWCZE 

OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWE

J

 0,1610Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1550Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0430Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0350Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0340Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0120Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,8300Żelazo i stal170405

 0,8700Opakowania z papieru i tektury1501015260305408Apollo Electronics Sp z 

o.o.
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 0,1490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 25,6300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0570Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A0101989005221021641"ASO BEDNARSKI" 

Tadeusz Bednarski

 1,0050Tworzywa sztuczne160119

 0,8640Szkło160120

 0,1620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103256267761253669Gabinet Lekarski M. Z. 

Solarscy

 184,9200Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający 

substancje niebezpieczne

1705071400879239521965584BJM DEVELOPMENT 

Sp.c.

 232,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055500755037581759427P.P.H.U.T. 

TRANS-TAR 

FRYDERYK 

DENKIEWICZ

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0200Zużyte opony160103

 0,1400Metale żelazne160117

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036729260339482291382NZOZ "OPUS MED" 

Sp. z o.o.

 0,1840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104879805321662517Samodzielny Publiczny 

Zakład Lecznictwa 

Otwartego w Karczewie

 0,0003Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0290Opakowania z tworzyw sztucznych1501020013047075240103848CENTRUM 

ROZWOJOWO-WDRO

ŻENIOWE 

TELESYSTEM-MESK

O SP. Z O.O.

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0860Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1580Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0070Inne baterie i akumulatory160605

 0,0050Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z1302971145691025369Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ilona 

Spychała

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424426609462136371DENTAL ENDO Kinga 

Wyrzykowska

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122657305221392524Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Sobczyńska

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103DM35.50.Z5500643107581104962Mar-dent Laboratorium 

Mechaniki 

Dentystycznej

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164264205311091214Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka 

Dudek-Piotrowska

 0,0085Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021459062837611499943Gabinet Weterynaryjny 

Rzewnicki Wojciech

 1,5000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501146914899Mazowiecka Spółka 

Mleczarska SA  Zakład 

Produkcyjny w 

Makowie Mazowieckim

 20,0400Odpadowa serwatka020580

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090100373955320101857Apteka mgr Elżbieta 

Seweryńska

 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5513026807781362574Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek.stom. 

Arkadiusz Białobrzeski

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080173194358371621485Zakład Komunikacji 

Miejskiej
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 0,3290Zużyte opony160103

 0,3280Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0231Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160105366321180017591NOBIPHARM Sp. z 

o.o.

 1,1230Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312DE22.22.Z0160338205211071471TOPAK DRUK 

BOŻENA ŚWIEBODA

 0,0870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8060Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051411423344960190355"CHIBOWSKI"  

Radosław Chibowski

 0,2600Filtry olejowe160107

 1,2840Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0675Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030002960647621697320DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801026114253247742693137Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

2200



 0,1200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0589Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026705701877961065754GABINET 

WETERYNARYJNY 

Maciej Kowalczewski

 168,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DG24.51.Z000599764 002925260300428INCO-VERITAS S.A. 

O/Góra Kalwaria

 0,2880Inne oleje hydrauliczne130113

 0,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 33,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 299,1540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 4,4000Opakowania z metali150104

 2,1980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2600Zużyte opony160103
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 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0860Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8910Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,2990Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 12,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0020Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2370Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0230Inne baterie i akumulatory160605

 0,8330Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 2,4000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 2,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0050Szkło170202

 0,1500Aluminium170402

 5,2800Żelazo i stal170405

2202



 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0470Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810100842139511728397CORVET Beata 

Molska-Dobrowolska

 0,0092Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z5511950507611434145ADONIDIS 

Konkolewscy sp.j.

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208K70.11.Z0063720279520012988ZESPÓŁ BUDOWY 

DOMÓW 

JEDNORODZINNYCH I 

WIELORODZINNYCH 

SP. Z  O.O.

 0,3040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0030Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 5,3100Skratki190801

 3,0600Zawartość piaskowników190802

 0,0700Opakowania z papieru i tektury1501010101555001180115856Auto Efekt Andrzej 

Kazanowski

 0,0550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8450Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,1450Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Szkło160120

 0,0250Inne niewymienione elementy160122

 0,0480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,7200Opakowania z papieru i tektury1501016700538597970002859Gospodarstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

FOLWARK Anna i 

Włodzimierz Kotaniec

 1,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9200Opakowania z metali150104

 4,0300Opakowania ze szkła150107
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 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9990Żelazo i stal170405

 0,8920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0116845991230063499PRYWATNY GABINET 

ORTODONTYCZNY 

DOROTA CUDZIŁO

 0,0126Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115959735241243824GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

ELIZA WERBLIŃSKA

 0,0007Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0359Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7102606458211571488Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Górzyńska
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 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426487398381705433Studio Urody Aneta 

Piekarska, Paweł 

Piekarski

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.20.Z1409144678961157830AGNIESZKA 

SKOCKA-PIETRUSZE

WSKA

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097125540798231550667Apteka Alfa

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408032207272443620DENTALCO 

STOMATOLOGIA 

ESTETYCZNA Tomasz 

Sosnowski

 3,0000Skratki190801L75.11.Z0005482645370020150Urząd Gminy Sarnaki

 42,0000  9.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0437Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140101296Praktyka 

Stomatologiczna 

Magdalena Bernaszuk

 0,0005Odpady zawierające rtęć0604040120288451130025275Apteka - Halina 

Stańczak

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0030Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0025Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 11,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DH25.13.Z0001274795250000222WARS S.A. Oddział 

Centrum

 1,4200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 492,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011305051795720000485Oczyszczalnia 

ścieków w Żurominie- 

Żuromińskie Zakłady 

Komunalne Sp. z o.o.

 13,8200Skratki190801

 13,0000Zawartość piaskowników190802

 135.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0369Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101694598231066730Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Iwona 

Sikorska

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130883935261282709GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Jerzy Komar
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 0,1100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180070215195261026544Państwowa Inspekcja 

Pracy Główny 

Inspektor Pracy

 2,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0390Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8600Drewno170201

 0,4700Tworzywa sztuczne170203

 2,2000Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037125370228221123834Gabinet 

Stomatologiczny 

OPTIMA

 4,3000Skratki1908011433442149482590831Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

w Przytyku

 11,9000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031308648505681153410Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

NOVA-MED

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych1501022711736096340135506ELEKTROBUDOWA 

S.A.
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 5,7900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 14,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,7500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 27,4800Drewno170201

 3,4900Tworzywa sztuczne170203

 1,5600Aluminium170402

 53,8800Żelazo i stal170405

 19,1840Mieszaniny metali170407

 46,4700Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 20,0300Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 7,4200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,5000Inne oleje hydrauliczne130113F45.23.A6719222868111532371Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych Sp. 

z o.o.

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3000Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 33,0000Żelazo i stal170405

 1,4900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086102450637760000268POLMO-ZBYT; HURT - 

DETAL Stanisław 

Wasilewski

 16,2000Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 541,0930Metale żelazne160117

 8,4650Metale nieżelazne160118

 40,2000Tworzywa sztuczne160119

 6,6500Szkło160120

 29,0300Inne niewymienione elementy160122

 0,7480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,2000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508672981010”Euro Serwis Oil" 

Domańska Monika

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,1100Żelazo i stal170405

2210



 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121457235361153874GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Rapkiewicz Kalina

 0,0026Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z0129759569521224497STUDIO PIELĘGNACJI 

ZDROWIA I URODY 

Beata Ferenc-Kruza

 0,0010Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108K74.81.Z5506497727621047875FOTO-PRESTO Adam 

Ciach

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7900Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155963435251450192Prywatna Praktyka 

Lekarska  Elżbieta 

Suchora-Jasinska

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706040207163619880267207PCC Exol S.A.

 0,6080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081301383385670005077Pol-Agra J.korneluk, 

T.rzeszowski sp. j.
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158165141130334579Barbara Kurek Gabinet 

Ginekologiczny

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.C5504455557621026146PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWO-HA

NDLOWE "ROTRANS" 

TADEUSZ PAWEŁ 

ROJEK

 5,0000Zużyte opony160103

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091412638425311514100APTEKA OSIEDLOWA

 0,6190Zmieszane odpady opakowaniowe150106N85.32.B0130010215272136087Przedszkole nr 58 im. 

Czesława 

Janczarskiego

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109010851894Apteka Stawarska 

Anna

 0,0800Papier i tektura191201

 0,0498Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130182345211768491Gabinet 

Stomatologiczny dr 

med. Karol Wypych

 0,3990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z0162038995241888857PHAG-MED
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 1,1200Opakowania z papieru i tektury150101610217463PIECE 

PRZEMYSŁOWE 

"PIECOBUDOWA-PŁO

CK" Sp. z o.o.

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,4800Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne

161105

 313,6200Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 2,7200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,1400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166720963247971513929PH ELFRUIT 

ELŻBIETA 

KAWĘCZYŃSKA

 12,5820Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.85.Z0108252245221008534OCE-POLAND LTD. 

SP. Z O.O.

 19,0470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 19,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,4500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031466132645242758370STOŁECZNE 

CENTRUM 

OPIEKUŃCZO-LECZNI

CZE SP. Z O.O.
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 0,1630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116490618261830621SPZOZ w PILAWIE

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030129997805241111873DENTALEND Gabinet 

Stomatologiczny

 6,6000Skratki1908011464703277591740369ZGKIM Sp. z o.o. w 

Małkinii Górnej

 7,2000Zawartość piaskowników190802

 111,2000  15.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0164Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300575745661184092Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Brzozowska

 2,9000Opakowania z papieru i tektury1501017125388378221248872ZAKŁAD 

CUKIERNICZY WISTA 

WIESŁAW TRZMIEL

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102155187741825855Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno 

Położniczy Piotr 

Pędraszewski

 0,0005Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107G52.31.Z4322977879462140645Apteka "Receptum" 

mgr farm. Edyta 

Wiosek
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 0,0225Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0156591447261495116Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Sieńkowska-Łuczak

 0,0250Filtry olejowe1601076729819909481672260"AUTO-PLUS-SERWIS

" - Sławomir Pluskwa

 0,2700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318012513262KASA ROLNICZEGO 

UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNEGO

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 1,1000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031462462006581697660STUDIO TATUAŻU 

"OSTRY DYŻUR" 

ANNA KUSIAK

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4 288,7800Odchody zwierzęce020106A01.24.Z1305074805691034813SPECJALISTYCZNE 

GOSPODARSTWO 

DROBIARSKIE, LINEK 

JAN

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097103178078212078873APTEKA "Floriańska" 

A. Cielemęcka A. 

Banasiuk Sp.j.
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030202191608982020645PRAKTYKA 

LEKARSKA Grzegorz 

Nyc

 0,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085506534667591427939TRANSPORT 

TOWAROWY HANDEL 

OBWOŹNY MARIUSZ  

IWANICKI

 1,3500Zużyte opony160103

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011014887Osrodek Chirurgii 

Estetycznej Maria 

Kociszewska

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105551222076 000277581106168USŁUGI TARTACZNE 

Mielnicki Waldemar

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte opony160103

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181414428528371533083Canomar Serwis 

Marcin Wołkowski

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 47,7500Odpadowa tkanka zwierzęca0202021429397801251601884ADLER GROUPE SP Z 

O O

2216



 74,4610Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 2,1000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0125020115290003729WYTWÓRNIA 

CHEMICZNA CHEFA 

E. MELLER

 0,0880Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181015293246Lecznica dla zwierząt 

"FELIS"

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0359Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113619275251014462KLINIKA CHIRURGII 

PLASTYCZNEJ

 0,7000Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302O90.01.Z0160268081181462152Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

"EKO-BABICE" Sp. z 

o.o.

 0,1570Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0060Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 3,6000Żelazo i stal170405

 45,0000Skratki190801

 39,9000Zawartość piaskowników190802

 1 949,2000  745.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115385805211168845Gabinet 

Stomatologiczny 

ORTHON

 0,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.12.Z0115181975260207427Empik Sp. z o.o.

 0,4700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026103087637741789510POLATOWSKI 

TADEUSZ 

PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT

 0,1410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110468747742494952Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"MED-JAR"
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 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036113394937741105842Indywidualna Praktyka 

Lekarska Małgorzata 

Maciejewska Sp.j.

 0,3370Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.24.Z0108197901230030809BISK S.A.

 2,0790Inne niewymienione odpady080299

 0,5930Inne niewymienione odpady101199

 17,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020125475225221037814PAWEŁ KOWALCZYK 

KLINIKA 

WETERYNARYJNA 

BEMOWO

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0101340521180026874Apteka mgr farm 

Aldona Mizerska

 0,0970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428347497743192532NZOZ OŚRODEK 

ZDROWIA S.C.

 0,0550Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301040153145925262673576Metro Warszawskie 

Sp. z o.o.
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 0,0400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,5000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604

 0,6900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0410Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1800Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,5650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 21,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Opakowania ze szkła150107

 0,8970Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1740Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 3,9640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,0070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0790Zużyte opony160103

 0,0590Filtry olejowe160107
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 2,2860Tworzywa sztuczne160119

 0,2150Szkło160120

 2,6420Inne niewymienione odpady160199

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,1180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,9160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 7,5440Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5430Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,3200Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0180Inne baterie i akumulatory160605

 0,0800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0750Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3,3400Szkło170202

 0,1170Tworzywa sztuczne170203

 0,0100Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,5560Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2360Aluminium170402

 16,6330Żelazo i stal170405

 4,1520Mieszaniny metali170407
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 0,3070Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,2450Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0370Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201211416564357962859048BRAMTRADE Sp.j. Jan 

Sobolewski, P. 

Krzysztoporski

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,8700Metale żelazne160117

 0,0350Niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 

16 01 13 i 16 01 14

160121

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406096175272518647Agadent Poradnia 

Stomatologiczno-Lekar

ska s.c.

 0,2700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.24.B550716221HTU Marek Szczepan 

Ogonowski
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0800Zużyte opony160103

 0,3100Metale żelazne160117

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0290Opakowania z papieru i tektury1501015506678187581831159Stacja Paliw-DEPTUŁA

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461889809481793503GABINET LEKARSKI 

Choroby Kobiece i 

Położnictwo

 0,0475Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031409132491181627989NEOMADERM dr. n. 

med. Marta Górska
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 0,0568Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0173855385212978635LEK. STOM. MACIEJ 

PĘKALA

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B7104126298260001555Zakład 

Usługowo-Handlowy 

"AUTO -BAKS"  Jerzy 

Stanisław Królik

 12,0000Zużyte opony160103

 0,1970Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 496,8100Metale żelazne160117

 8,3370Metale nieżelazne160118

 28,2000Tworzywa sztuczne160119

 12,1000Szkło160120

 5,1000Inne niewymienione elementy160122

 0,2100Inne niewymienione odpady160199

 8,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1960Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 174,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123148701230488069ZOZ Zespół Lekarzy 

Specjalistów VITA

 0,5100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055502119817581005929PHBRT TRANS. 

DROG. TADEUSZ 

SZLACHETKA
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3400Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,4200Metale żelazne160117

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501011464866015252545836TOMA FOOD SP Z O 

O

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,9870Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010106307105290004083ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

CUKIERNICZEGO 

MILANÓWEK 

BOGUMIŁ SOBIERAJ

 41,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 12,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 53,0200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0107486305211101930Gabinet 

Stomatologiczny 

Gołaszewski Radosław

 0,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603040148857661131212660Gabinet Lekarski

 0,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427590481231153603Gabinet 

Stomatologiczny Lidia 

Hryniewiecka

 0,1215Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G51.90.Z0115345465260106577FAXIM. Jan Ziółkowski

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DI26.61.Z6705715257960033798PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

SPEC-BET 

IMPORT-EXPORT 

MAŁGORZATA 

PASZKOWSKA

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670843515LEKARSKIE WIZYTY 

DOMOWE DARIUSZ 

MICHALCZEWSKI

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.23.Z0010382008121058480Zakład Karny w 

Żytkowicach

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7000Żelazo i stal170405
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0370Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090172323327641229326APTEKA CENTRUM 

Maria Jolanta 

Kościuczyk

 0,0450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0121034235270104746Centrum Medyczne 

"Żelazna" Sp. z o.o. 

(daw. Szpital 

Specjalistyczny Św. 

Zofii w Warszawie)

 3,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 15,3550Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 27,7910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,4520Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,1210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030062165705210120405Polska Fundacja 

Gastroenterologii

 0,0112Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317K71.32.Z0127087701181147893CLIMAX s.c.

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140303858STOMATOLOGIA 

KOKOS-DENT 

Magdalena 

Kokosińska-Charlińska

 0,0269Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507595037621304438NZOZ Przychodnia 

Lekarska w Nurze

 2,8000Odpady tworzyw sztucznych070213A01.41.B0102466805210530646Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Robot Ogrodniczych 

Sp. z o.o.

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 3,4750Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 124,8000Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 224,5000Odpady ulegające biodegradacji200201

 52,6000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 22,1000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0931Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015549183Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Centrum Medyczne

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036113677407741045850Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Jankowska - Zenaty

 3,3350Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680140020439PIEKARNIA 

KURPIOWSKA SP. J.

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z drewna150103

 0,1300Zużyte opony160103

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DN37.10.Z0172643265272346985STENA RECYCLING 

SP Z O.O.

 1,1930Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5030Olej opałowy i olej napędowy130701

 2,0630Benzyna130702

 39,6500Opakowania z papieru i tektury150101

 36,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 209,5600Opakowania z drewna150103

 775,3400Opakowania z metali150104

 41,4200Opakowania ze szkła150107

 1,5050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,9600Zużyte opony160103

 0,2580Filtry olejowe160107

 0,3050Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,2830Płyny hamulcowe160113

 1,9160Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 10,6900Zbiorniki na gaz skroplony160116

 423,0800Metale żelazne160117

 10,4600Metale nieżelazne160118

 11,1270Tworzywa sztuczne160119

 11,1600Szkło160120

 68,2530Inne niewymienione elementy160122

 10,4200Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0400Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 8,3330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2600Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4200Cynk170404

 6,1600Mieszaniny metali170407

 8,1800Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 93,6100Papier i tektura191201

 3 086,3800Metale żelazne191202

 403,2200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,3400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041469025255212667421MFP Anita Bujanowska

 0,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Inne niewymienione odpady070299F45.25.E6100403617740006210MOSTOSTAL PŁOCK 

S.A. ul.Chemików 7

 6,8000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0200Roztwory utrwalaczy090104

 40,6100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 20,5020Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 8,1800Odpady spawalnicze120113

 4,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,5790Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,4150Inne oleje hydrauliczne130113

 0,4800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2520Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Opakowania z metali150104

 1,7200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3300Filtry olejowe160107

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Tworzywa sztuczne170203

 68,8200Żelazo i stal170405

 1,8600Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.11.Z0122988231131335374Szpital Praski p.w. 

Przemienienia 

Pańskiego SP ZOZ

 122,2700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,2400Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103762188241019181Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Teresa Nowakowska

 56,4000Osady z dna zbiorników050103K74.70.Z6110124097742406712Przedsiębiorstwo 

Usługowe ZIELEŃ SP. 

Z O.O.
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 0,7800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 12,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,1600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8000Zużyte opony160103

 0,8400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 81,1500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,7200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,9000Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 4,6000Drewno170201

 0,0200Aluminium170402

 11,0000Żelazo i stal170405

 16,4000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 1,0000Odpady metalowe020110A01.30.Z1301854095661649579Gospodarstwo Rolne 

Andrzej Szarek & 

Tomasz Szarek

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140173359605261627433NZOZ Łomianki Beata 

Skrętowska

 0,1432Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201815341069774Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet. Wojciech 

Binka
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 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719688518111566275SPZOZ W CHOTCZY

 13,1000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A6702259127980005718PRZETWÓRSTWO 

MIĘSNE TED 

TADEUSZ SITARSKI

 0,0500Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 1,6000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 9,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208710447639MARGAZ J.K.P. 

Marchlewicz

 3,7000Zużyte opony160103

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3000Aluminium170402
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026701261628111031054Usługi Weterynaryjne 

Jacek Witkowski

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 3,2610Opakowania z papieru i tektury1501010010325685690003087POWSZECHNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW 

SPÓJNIA W MŁAWIE

 0,4940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.10.Z6708905788121359282PPHU "Aleks" 

Kobierzycki i 

Kobierzycka-Rybak 

Sp. J.

 0,0260Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0287Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427142356010080676SPZOZ w Klwowie

 0,0032Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1 065,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016302934907770020806FEROCO S.A.

 5,1000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155478535213255011Klinika 

Stomatologiczna 

Omega Rafał Wojda

 14,9500Opakowania z papieru i tektury1501011428731001182061975VERTE COMPANY SA

 1,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Opakowania z drewna150103

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011422621357971736902AUTO-MALISZ 

Krzysztof Maliszewski

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3000Metale nieżelazne160118

 0,1600Tworzywa sztuczne160119

 8,1000Opakowania z papieru i tektury1501011212310716832051821Royal Canin 

Dystrybucja Sp. z o.o.

 1,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031410624348371745833KLINIKA ALFA

 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1408360307831580699Gabinet Dentystyczny 

Aldona Kozanecka
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 217,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

1706041914354459580308072Przedsiębiorstwo 

Dystrybucyjno-Montaż

owe "EKOTERM" 

Waldemar Przedpełski

 0,1590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214012357030P.H.U.GrafBit Bielak 

Marcin

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005084548220006612Bank Spółdzielczy w 

Mińsku Mazowieckim

 0,1310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2200Papier i tektura200101

 0,0400Szkło200102

 0,1100Tworzywa sztuczne200139

 0,0200Metale200140

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202670148382Lecznica dla zwierząt 

lek wetr. Paweł Marek 

Kania

 0,0520Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105010351849Produkcja Handlowa 

Exportr-Import 

"WAMAZ" Maciej 

Zieliński

 0,0780Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 45,8960Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051425219157010250771TERMOEXPORT Sp. z 

o.o.
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 32,2350Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307DL31.10.B1402265727962693145Zakład Usług 

Technicznych 

Energetyki Radom Sp. 

z o.o.

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116358868221050124Salon Uroda Stanisław 

Kwiatkowski

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.B0002951367761204837DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ w 

GOŚLICACH

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,9200Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 3,3470Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z0174407405252225310DB RELA ESTATE 

Polska 2 sp. z o.o.

 1,1470Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 23,9710Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3610Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,8360Papier i tektura191201
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030168669161250786686Gabinet 

Stomatologiczny 

ZAGDENT Bożena 

Mieczkowska

 0,0022Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123616395212215021Centrum 

Stomatologiczne

 0,6800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0153159241251241397RUDNIK Sp. z o.o.

 1,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,3460Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6600Szkło170202
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 0,4400Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0158804985272455668NZOZ EUROPEJSKIE 

CENTRUM ZDROWIA 

OTWOCK Sp. z o.o.

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,0240Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,2800Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 11,2190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0240Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708101257961199704NZOZ "Stomadent"

 0,1880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208140353224"HOLLYWOOD" 

A.Konieczkowski, R. 

Konieczkowska sp. j.

 0,1000Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604

 8,9900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0036Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 22,5000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160173700701251178954APS ENERGIA S.A.

 1,0050Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027103235358261037466Gabinet Lek.-Wet. 

Dariusz Zych

 0,0390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136702228717981326376Starostwo Powiatowe 

w Białobrzegach

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037504687398381051859Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Aneta 

Wagner-Kosowska

 0,0667Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0161051815361236608PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JAGODZIŃSKI 

ANDRZEJ

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103013161983BO-DENT 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

S.C.

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102DH25.24.Z6101802117740014451ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

TWORZYW 

SZTUCZNYCH FOLPO 

J. STARACHOWSKI, 

B. MARYNIAK

 0,4850Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308015272480Arkuszowa Drukarnia 

Offsetowa Sp. z o.o.

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 66,5700Papier i tektura191201

 783,3600Żelazo i stal1704057500943688381543976"GRUD-TRANS" S.C. 

Wielobranżowe 

Przedsiębiorstwo P.-T.

-U.-H. Wojciech i 

Krzysztof Grudkowscy

 89,4300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z4706161975260302700SIGNAL SP. Z O.O.

 1,2700Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 16,1800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181424475735311672520BP Service Center 

Marzena i Paweł

 1,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,0000Skratki1908010005298068261390688URZĄD MIASTA 

ŁASKARZEW

 7,0000Zawartość piaskowników190802

 51,0000  16.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020150494635242390272Przychodnia 

Weterynaryjna 

AQUINO

 0,0014Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181406665841181863193TRANS-CON Sp. z o.o.

 0,2408Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706351947961202122Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"EDENT" Edyta 

Frysiak
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 13,6634Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130112218609510063464GABEA Beata 

Gajewska

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501010002912101181349898SAMODZIELNY 

ZESPÓŁ 

PUBLICZNYCH ZOZ 

im. "Dzieci Warszawy"

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 9,4210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0400Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,4620Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 12,5000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,0000Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501016114119837742792684PSB BUDOMAT Sp. z 

o.o.

 0,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5502025747581034374Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Wanda Elżbieta 

Dobrzyńska
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 0,6693Baterie i akumulatory ołowiowe1606017102309058230001645STACJA OBSŁUGI 

SAMOCHODÓW W. 

Bukowicki, Z. 

Mastalerczak, T. 

Hanusa

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G52.48.G2903466536570311289NOMI S.A.

 31,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 5,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032002249055422781086GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Robert Petrosyan

 0,5200Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z0062408401250000639PPHU "LUKU"

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5589Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164158005262508021Centrum Medyczne 

Warszawskiego 

Uniwersytetu 

Medycznego Sp. z o.o.

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303762275691075864Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Piotr Sobieraj

 0,0176Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181308692085661805832PAŃSTOWA WYŻSZA 

SZKOŁA ZAWODOWA 

W CIECHANOWIE

 0,0760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0515Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0170Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0800Papier i tektura191201

 0,7500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205015120184Rad Serwis Leszek 

Skronik

 0,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Filtry olejowe160107

 0,4100Metale żelazne160117
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 0,8200Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081423877247591017147"JAR - SERWIS" 

Agnieszka Dorota 

Rytlewska

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,4000Metale żelazne160117

 0,0140Opakowania z metali1501040110033175360001429PPUH GRALAND 

GRZEGORZ 

PACHELSKI

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032780804436342346791NEW LOOK 

CONSULTING 

Agnieszka Felfer

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164148351130392915PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BEATA KALIŃSKA

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7500222688380002149APTEKA Eskulap

 0,0900Papier i tektura191201

 2,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105010872181ARTES Meble i 

Wnetrza Andrzej 

Zwierzyński

 0,0060Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,0360Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0014Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117745751180141730NZOZ Nucleus Maria 

Pawińska-Proniewska

 4,2500Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081459738139481611548Zakład Garbarski 

Małgorzata Grzywacz

 1,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030020149705321239724Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

lek.dent. Paweł Bender

 1,4100Skratki190801611015951Gmina Gozdowo

 7,8400Zawartość piaskowników190802

 76,6000  15.40Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106177965310010834Gabinet Lekarski 

lek.med. Maciej 

Adamkiewicz

 3,9400Opakowania z papieru i tektury150101140311770Osrodek 

Szkoleniowo-Wypoczy

nkowy 

ZETOM-JACHRANKA 

Sp.z o.o.

 1,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4400Opakowania ze szkła150107

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037115788988241249633PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Małgorzata Mazurek 

Bagińska

 1,1660Zmieszane odpady opakowaniowe1501060008010885271356817Szkoła Podstawowa nr 

25 im. Komisji 

Edukacji Narodowej w 

Warszawie

 0,3527Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z3505662425272249360NZOZ Stow. "Lekarze 

Nadziei" Poradnia dla 

Bezdomnych

 0,0216Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 29,0700Opakowania z papieru i tektury1501010112201151180091073RHENUS CONTRACT 

LOGISTIC S.A.

 10,8900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,8100Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,5600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,6800Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0062Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103280107741407425INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GRAŻYNA 

WYPYCH LEKARZ 

STOMATOLOG

 28,3800Osady z dna zbiorników0501030121109501180031958POLMAN SA

 12,0400Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 36,9200Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 83,4800Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 130,0100Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 18,2400Inne niewymienione odpady170182

 9,6000Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0950Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

0201801431932127010314152Przychodnia 

Weterynaryjna 

"Białobrzeska" s.c.

 0,9132Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0780Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

 0,0960Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180207
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 0,0572Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1423455135212927158PPHU "EWAPEX" Ewa 

Gołąb"

 0,0000Odpady tworzyw sztucznych0702131426573137591731181Transport 

Międzynarodowy i 

Krajowy Henryk 

Krystosik

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,2500Zużyte opony160103

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110149017265361612537ALLTRANS S.C.

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Metale żelazne160117

 4 036,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180E40.30.A130116747Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w 

Ciechanowie Sp. z o.o.

 0,0040Odpady spawalnicze120113

 0,2500Inne oleje hydrauliczne130113
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 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1330Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 9,6250Żelazo i stal170405

 0,0700Mieszaniny metali170407

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.21.A6708824268121236349"WOJTPOL"  T. 

Wojtysiak, Z. 

Krześniak  Sp. J.

 1,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 7,5000Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 6,0000Wybrakowane wyroby101382

 0,0110Inne niewymienione odpady101399

 0,0110Odpady spawalnicze120113

 0,7800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0130Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4000Zużyte opony160103

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0180Tworzywa sztuczne160119

 0,0230Inne niewymienione elementy160122

 0,0250Inne niewymienione odpady160199

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0000Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 8 800,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 100,0000Gruz ceglany170102

 1 200,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 10,0000Drewno170201

 0,5000Odpadowa papa170380

 0,0090Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0180Aluminium170402

 210,0000Żelazo i stal170405
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 4 700,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 3,9000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 6,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 39,8000Odpadowa masa roślinna0201035500623577591289503Gospodarstwo 

Rolno-Ogrodnicze 

Pawlak

 52,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0203Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116915485371112339INDYWIDUALNA 

SPEC. PRAKTYKA 

LEK. BENEDYKT 

ŁAZUKA

 0,6750Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204F45.32.Z0153126309521911619"AUTO MAZOWSZE" 

Sp. z o.o.

 0,0870Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0520Filtry olejowe160107

 0,0935Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407780187741927343NZOZ Przychodnia 

RODZIWIE Katarzyna 

Sztupecka
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 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162198901230885793TRIMED-Przychodnia 

Lekarska

 0,0085Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z7104192068261050610Prywatny Gabinet 

Lekarski lek. Marek 

Sidorczuk

 43,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1 345,1000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102145306710ALTIA SIEDLCE Sp.z 

o.

 11,4000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 18,5000Opakowania z drewna150103

 0,0123Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0003Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,9600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0101Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 43,0000  43.00Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 0,9500Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401087123751578212262996PPHU HELMER Halina 

i Lech Kurowscy

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021461663975242752189Toris Sp. z o.o.

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130104477335210416287RAM-SERWIS Sp. z 

o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2960Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0180Inne baterie i akumulatory160605
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 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0003024807611333881SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZESPÓŁ 

ZAKLADOW OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W 

PRZASNYSZU

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 8,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9500Opakowania ze szkła150107

 0,6160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0400Żelazo i stal170405

 0,5280Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 21,7180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,1670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z7116392468261819341Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Borowiu

2257



 0,0097Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408148897971222296Gabinet Lekarski Anna 

Tkaczyk-Schonpflug

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303320695661185565Prywatny Gabinet 

Lekarski Tomasz 

Obojski

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406160509521999927Domowa Opieka 

Medyczna Do-Med Sp. 

z o.o., NZOZ Domowa 

Opieka Medyczna 

DO-MED

 1,3050Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.81.A0113773545291013032P.P.H.U. ŁASUCH 

KRZYSZTOF 

BORZĄDEK

 5,9400Inne niewymienione odpady020699

 5,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2500Opakowania ze szkła150107

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501107102804068261020359ZAKŁAD MECHANIKI 

SPECJALISTYCZNEJ 

NAPRAWY, 

PRZEGLADY 

CYSTERN
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 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1910Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0340Opakowania z tworzyw sztucznych150102G52.21.Z0107191201130136968GASPAR Edward 

Bartosik

 0,2030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0150Metale żelazne160117

 0,1880Tworzywa sztuczne160119

 0,0404Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408473345291648339NZOZ PERIOMED 

Sławomir Pyszczak

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.03.Z1305086055681004590Usługi Pogrzebowe 

Włodziemierz Kęsy

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011404585495241990768Przychodnia 

Weterynaryjna Jatagan

 0,0600Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0719Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123033521180793036Gabinet 

Stomatologiczny 

Mariola Ciok-Traczyk

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152226605242437306DAGIS Sp. z o.o.

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034311013687171091390PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Joanna Domańska

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O92.20.Z0104205915210414265Polskie Radio S.A.

 0,7900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1340Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 1,6720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1,0000Tworzywa sztuczne170203

 0,2000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0118079909521234389Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Majewska

 83,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.38.B0021789505250005372Handlowa Spółdzielnia 

Pracy "Hurt"

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030003910068230001438Gminna Spółdzielnia 

"Samopomoc 

Chłopska"

 6,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161402252591080001260CITIBANK EUROPE 

PLC

 0,9100Papier i tektura191201
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 0,0162Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6702311668121382499NZOZ "OPTIMUM" 

Renata Rybińska - 

Gąsiorek

 0,0049Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0550Opakowania z papieru i tektury1501011406750287582210784Auto Części Jarosław 

Gruszewski

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502027987581061632IPL Halina Joanna 

Bohdanowicz

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115994225211344957Gabinet 

Stomatologiczny 

Andrzej Zieliński

 0,0008Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011405105409661616955INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DOROTA DAMIĘCKA

 0,0009Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 0,0081Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0017Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0008Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Zwroty kosmetyków i próbek0706814728658759471869357Polska Grupa 

Farmaceutyczna Sp.z 

o.o.

 36,4800Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0560Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,2400Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7125726628241667164Gabinet 

Stomatologiczny Ilona 

Mikołajewska

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z0130185185212059940OMNI DENT NZOZ 

JAROSŁAW 

KOSTYRA

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0003Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0002Żelazo i stal170405

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501010104649031230024720SOLEC W. Kosecki, 

M. Kosecka sp. jawna

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0385Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z0302250985371198861Przychodnia 

Weterynaryjna 

Stanisław Chwesiuk

 77,7200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080114090025341019925ZAKŁAD 

POLIGRAFICZNO-WY

DAWNICZY MEGRAF 

KRZYSZTOF BURZEC

 1,9760Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 2,4600Metale nieżelazne191203

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1408116265213043450Gabinet 

Stomatologiczny

 58,8200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104L75.22.Z0102103335211207048Jednostka Wojskowa 

2063

 1,5800Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,0000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,1450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,4700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,8470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2230Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0130Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0230Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 27,6400Drewno170201

 0,1500Tworzywa sztuczne170203

 0,1110Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,8720Aluminium170402
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 49,1330Żelazo i stal170405

 0,0020Mieszaniny metali170407

 0,8000Odpady metali zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi

170409

 8,9350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8900Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 106,1600Papier i tektura191201

 0,1060Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,0700Tekstylia191208

 17,6400Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0270Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

1801811415589161251190470AWET Aneta 

Wiktorowicz

 0,1650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,4150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0114110395211173970Gabinet 

Stomatologiczny Zofia 

Żórawińska
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 126,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DM35.20.B7103606608220003803ZAKŁADY 

NAPRAWCZE 

TABORU 

KOLEJOWEGO  

MIŃSK MAZOWIECKI 

S.A.

 10,1200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 37,7000Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,7000Inne niewymienione odpady080199

 590,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,0000Zgary inne niż wymienione w 10 08 10100811

 147,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,8000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,5030Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,5100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 4,0080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,1300Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,9700Inne niewymienione odpady130899

 11,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 13,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 767,0000Metale żelazne160117

 21,9000Metale nieżelazne160118

 24,3000Tworzywa sztuczne160119

 31,2000Szkło160120

 189,5000Inne niewymienione elementy160122

 1,3400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,7000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,6100Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,5300Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 0,2490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103737578211641705Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Warszawska

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033402141438882735735Klinika Pielęgnacji 

Urody AMAYA Julia 

Rogozińska
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 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130100225481130047035AUTO-KOT Andrzej i 

Adam Kot

 0,2700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2460Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0100Papier i tektura200101

 0,0100Szkło200102

 0,0100Tworzywa sztuczne200139

 0,1000Inne niewymienione odpady1013990146044029521239091LAB&ORT 

KOZACZEWSCY

 0,0220Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118649539521027093IDODENT Usługi 

protetyczno-ortodontyc

zne Ilona Zielska
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 0,4320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F0124483525262098787"MEDIGEN" Sp. z o.o.

 0,6200Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,5500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051412357227621947142TTS TRANS Tomasz 

Stalmach

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4600Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,4100Metale żelazne160117

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,9760Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205142989819AUTO MICHAŁ PIOTR 

SKARŻYNSKI PAWEŁ 

SKARŻYNSKI

 0,1000Filtry olejowe160107

 1,3750Metale żelazne160117

 1,6400Tworzywa sztuczne160119

 0,3810Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670912096 00026INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

ILONA MILCZARSKA

Skratki190801010344708 001345250070976Agencja 

Nieruchomości 

Rolnych Filia w Łodzi 

(Grodkowo, 

Wyszogród)

 1,2000  0.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1 273,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.31.Z1411456401132694158Frito Lay Sp. z o.o.

 4 678,4000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 466,2000Inne niewymienione odpady020399

 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 356,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 114,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 42,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,4560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 60,5000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0220Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 19,8000Żelazo i stal170405

 8,2000Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107437045311055253Przychodnia Rodzinna 

TERAMED

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0006Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030129485701131896931Agnieszka Królikowska 

Usługi Kosmetyczne i 

Wizażu

 0,0063Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186727452547971798369Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

"VENUS" M. Zyga 

Sp.J.

 0,1650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,2000Metale żelazne160117

 29,5000Zużyte opony1601030108357901250032272Janusz Romanowicz 

Gumo-Hurt

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4110Ołów170403

 1,6870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458972135213622892NIEPUBLICZNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ PROF 

MED SP Z O O

 0,0079Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7503260348371063737Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

GABINET 

OKULISTYCZNY 

Elżbieta Dwojak

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O91.31.Z0401069905272100008Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy 

im.E. Bojanowskiego
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122314635251559397HANNA 

OSTASZEWSKA-NIEZ

GÓDKA

 0,0103Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011401016008121258977NZOZ "JANINA" 

Laboratorium Analiz 

Lekarskich Poradnie 

Specjalistyczne

 0,7165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0635Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1400702208381754555Przedsiębiorstwo 

Usługowo Produkcyjne 

"NOVUM" Sp. z o.o.

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0258Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701346297991206805INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA LIDIA 

WESOŁOWSKA
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 0,0036Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0105552331230352826GAB. STOM. HALINA 

TURALSKA-ŻDŻARSK

A

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103610140252Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny 

Elzbieta Zgorzelska

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156335581181712732Integracyjne Centrum 

Dydaktyczno Sportowe 

w Łomiankach

 0,3980Baterie i akumulatory ołowiowe1606010162835115342124966Man Roland POLAND 

Sp. z o.o.

 0,6920Żelazo i stal170405

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091301027025660006632Apteka Prywatna mgr 

farm. Jolanta 

Chmielińska

 11,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105550329866DREW-TRANS 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWY S.C. PAWEŁ 

ZALEWSKI PIOTR 

ZALEWSKI

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte opony160103

 0,0600Metale żelazne160117

 2,8200Zmieszane odpady opakowaniowe1501061412308901070008970Jerozolimskie 

Business Park Sp. z 

o.o.

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026706838799481091787Gabinet Weterynaryjny 

"USTRONIE" Szulga 

Marek

 0,6800Odpady tworzyw sztucznych070213DI26.40.Z0102027475310005299Przedsiębiorstwo 

Ceramiki Budowlanej 

S.A.

 0,0420Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0530Inne niewymienione odpady160199

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 67,1000Żelazo i stal170405
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 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021461982565252533684I-sz Żoliborska 

Przychodnia 

Weterynaryjna s.c.

 126,1010Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G51.33.Z6303754137811011998Selgros Sp. z o.o.

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 586,9900Opakowania z papieru i tektury150101

 70,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 135,6600Opakowania z drewna150103

 24,8700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,0000Żelazo i stal170405

 2,9600Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401086707131787981001272Zakład Produkcyjno 

Usługowo-Handlowy

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0118519335361057248Elżbieta Zejdler 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"ZELDENT"

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0118946121130275865GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Witold Iwanczewski
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039481488591"INTER-DENTAL" 

K.KARGOŁ-KLISZEW

SKI

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180128449709511767374NORGPOL 

CZERWIŃSKI SJ.

 0,1240Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Szkło170202

 0,2830Tworzywa sztuczne170203

 1,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.14.B0163210745222548391SPZOZ Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,8710Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2100Inne baterie i akumulatory160605

 0,2200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0008Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405694215262642989KLINIKA URODY

 0,0003Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031410223058211550859Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"EWITA"
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670035366Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Aleksandra Grzechnik

 0,0406Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102372537741299906Indywidualna Praktyka 

Lekarska Leokadia 

Pielaszkiewicz - 

Kobylska

 0,2500Opakowania z papieru i tektury1501010112129891250062818EMES 

LABORATORIUM 

TECHNIKI 

DENTYSTYCZNEJ 

Marek Skrodzki

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1700Opakowania ze szkła150107

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101396167741364897Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Drzewicka

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6113357337741911230APTEKA mgr farm. 

Ewa Ostrowska

 0,0180Odpady zawierające rtęć0604040005579619521143675Instytut "Pomnik - 

Centrum Zdrowia 

Dziecka"

 0,0070Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070608

 0,1610Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704
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 0,8840Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0000Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 14,5900Opakowania z papieru i tektury150101

 10,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1780Opakowania z metali150104

 6,4910Opakowania ze szkła150107

 0,0820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0000Inne niewymienione elementy160122

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0770Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1,9400Drewno170201

 0,0000Szkło170202
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 0,0000Aluminium170402

 1,1200Żelazo i stal170405

 0,6370Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 154,2110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7570Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4400Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 9,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 7,8410Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,2750Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 89,5390Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,2840Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1415953087742783509ANNA WOLNIAK 

ZIELIŃSKA 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MA DENT

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091409771667742700966Apteka LAWENDA
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 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186103881607741481232HURTOWNIA 

ARTYKUŁÓW 

SPOŻYWCZYCH 

MARYNA

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2300Zmieszane odpady opakowaniowe1501061418009329710647075GREEN PROJECT 

Pracownia Architektury 

Krajobrazu Tomasz 

Wójcik

 3,4400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0998Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020117776225261324520Przychodnia 

Wetrynaryjna Paweł 

Zahorodny

 0,5110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6110442897742490055NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

CENTRUM 

MEDYCZNE "OMEGA" 

Sp. z o.o.

 0,0522Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130045803Pracownia protetyczna 

Jolanta Koszela

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 12,4160Skratki190801O90.02.Z7104712188221925077ZAKŁAD 

GOSOPDARKI 

KOMUNALNEJ

 3,1000Opakowania z papieru i tektury150101E40.30.A6707686187971003683BIOWET DRWALEW 

S.A.

 3,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1000Opakowania ze szkła150107

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,1070Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,1300Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,2100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 1,6000Skratki190801

 0,4800Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 1,0960Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z0163091335262460780WARSAW TOWERS 

Sp. z o.o.

 0,4840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3520Opakowania wielomateriałowe150105

 66,6970Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3060Opakowania ze szkła150107
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 0,0490Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,0230Papier i tektura191201

 41,4580Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080158429839710654247WIRBUD MEBLE SP. 

Z O.O

 0,0150Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0065Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021416905157591705812USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

"ARKA" Andrzej 

Berezowski

 2,6560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A0158959565272456107Zakład Remontów i 

Konserwacji Dróg

 5,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 2,7800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,2400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,5200Zużyte opony160103

 0,6270Filtry olejowe160107

 0,4000Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2285



 10 464,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,7400Tworzywa sztuczne170203

 2 279,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 26,9000Żelazo i stal170405

 18 790,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.75.B0109208561230034291PPHU 

CASMET-SYSTEM 

Józef Małecki

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Tworzywa sztuczne170203

 16,0000Żelazo i stal170405

 0,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111936315251334847FRATOM  Tomasz 

Franczak

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085503860487590007247Transport Towarowy 

Ryszard Błaszczak

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6000Zużyte opony160103

 93,4710Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601O90.02.Z8705150068790168464PPHU 

ABBA-EKOMED Sp. z 

o.o.

 205,7610Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605
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 0,3900Opakowania z papieru i tektury1501015506705657581834152S.C.K. Kwiatkowski, 

M. Krukowski Sklep z 

artykułami 

spożywczo-przemysło

wymi

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z drewna150103

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0096Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161318245211822397Gabinet 

Ginekologiczny 

Bogumiła 

Czeczelewska-Skraińs

ka

 0,0013Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DD20.40.Z5500084587581015721AUTO-MIX Robert 

Adam Gajewski

 2,0000Zużyte opony160103

 0,0505Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502025167621268530NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

Beata Bieńkowska
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 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156686705361744351"PULS V Perzyna i 

współnicy Spółka 

Jawna"

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,4000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301O90.02.Z7100161418220002554PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 

KOMUNALEJ SP. Z 

O.O.

 20,5000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401087102616918260008729"KOGER" Sp. z o.o.

 12,6000Inne niewymienione odpady040199

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114324845221843751Halina Rybicka-Kozyra

 0,6990Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121142921520"STALGAST RADOM" 

Sp. z o.o.

 0,1460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 194,9470Żelazo i stal170405
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 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0164155278251634396Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. stom. 

Małgorzata Łęcicka

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

0901081425625415252488239E-COMMERCE 

SERVICES Sp. z o.o.

 0,5800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 68,8500Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,4250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803183010027182090001776JERONIMO MARTINS 

DROGERIE I 

FARMACJA SP Z O O

 72,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 3,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,9700Opakowania z drewna150103

 0,4560Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8160Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 5,7970Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 5,4500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0050Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201047504366568381212699"Hodowla Drobiu" - 

Marek Brzozowski

 2 578,7500Odchody zwierzęce020106

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z drewna150103

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101043208211047221Gabinet Pediatryczny 

lek. Alicja Serafin

 244,6741Odpady tworzyw sztucznych070213K74.87.B1403602537591648965ALPLA NDM SP. Z 

O.O.

 0,0470Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 44,0000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 108,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 16,2610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 36,3750Opakowania z drewna150103

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180161947019521854620MERA BELLOWS SP. 

Z O.O.

 4,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 31,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,6000Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali zawierające chlorowce (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120106

 8,8000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 5,8000Wodne ciecze myjące120301
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 4,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020113778005241037527GABINET 

WETERYNARYJNY M. 

Szymczyk-Weidemann

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

1201217116791008211126334PPHU "Tech-PaK"

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,6500Żelazo i stal170405

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141794806WIDE MED CARE SP. 

Z O.O.

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130163805275321747917Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w 

Mazowieckim Centrum 

Neuropsychiatrii i 

Rehabilitacji Dzieci i 

Młodzieży

 0,0370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,5095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404114761181823704NZOZ DENTA-CARE 

s.c.

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0280Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110000563775250007626INSTYTUT CERAMIKI I 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 0,1300Inne niewymienione odpady101299

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0130Opakowania ze szkła150107

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1300Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810112568925251572400LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0133Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112870595251577461"Domy Matuzalem" ul. 

Warszawska 49

 1 137,0000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205017500782928370000812BAKOMA S.A.

 594,0000  71.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 114,0000Odpadowa serwatka020580

2293



 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 499,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 25,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,4700Opakowania z drewna150103

 2,6800Opakowania z metali150104

 8,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 17,4500Metale żelazne160117

 0,0680Metale nieżelazne160118

 1,2400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 711,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,7860Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 4,4000Skratki190801

 7,6500Zawartość piaskowników190802

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020100372255341108250Gabinet Wererynaryjny 

Andrzej Skowron

2294



 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031465604211182091060Medi-Clinic Sp. z o.o.

 0,9600Inne niewymienione odpady040199DB18.10.Z0051763998260000780OCHNIK SP. Z O.O.

 0,9600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 9,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0000Papier i tektura200101

 2,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080103086875210527420FAL-BRUK Sp. z o.o. 

S.K.

 0,6570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 14,1000Zużyte opony160103

 1,5200Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,4590Filtry olejowe160107

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2910Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3 500,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

2295



 6 459,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,0135Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2460Aluminium170402

 75,7100Żelazo i stal170405

 4 254,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 8,5015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174519915262590755Jolly med Sp. z o.o.

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2880Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301G50.20.A5500024507571001628

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502031400050901132529703M&D Orion Sp. z o.o.

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A0164099521230214024GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE Jan i 

Danuta Rechnia

 32,9700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010155363647961321128Przychodnia 

weterynaryjna FIOLKA

2296



 0,0660Roztwory utrwalaczy090104

 0,5260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,7030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z014161749 000255252100442NZOZ CP Centrum 

Flebologii SC Anna i 

Beata Narojczyk

 0,1880Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080128493879521668550EUROSERVICE SP. J. 

Marek Janowski - Józef 

Czech Autoryzowany 

Dealer Volvo

 0,1870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8280Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2460Filtry olejowe160107

 0,1130Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Inne niewymienione elementy160122

 0,1720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2297



 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G50.30.B6708180108120000432Sklep Przemysłowy 

"auto-moto" Stanowski 

Tadeusz

 46,1200Opakowania z papieru i tektury1501010104160815220012999KOMPLEX-TORUS SP. 

Z O.O.

 5,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1320Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2610Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0398Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0074Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401498317991825750AS-Dent Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0022Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0157909965262782779INCHCAPE Motor 

Polska Sp.z o.o.

 5,8930Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,3850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,2390Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,5390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2298



 0,0260Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 1,4830Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,9080Zużyte opony160103

 0,8990Filtry olejowe160107

 0,2330Płyny hamulcowe160113

 0,0920Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 5,1490Metale żelazne160117

 2,2430Tworzywa sztuczne160119

 0,1230Szkło160120

 0,1420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130008015569521813928Szkoła Podstawowanr 

109

 0,1460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146587443"Stomatologia 

Wolanów" sc  I.A. 

Gradowscy

2299



 0,4530Opakowania z papieru i tektury1501011407980095291601562BLIKET GRZEGORZ 

BYLINA

 0,2620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 9,1430Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z2407094519490217437VEIN CLINIC Ryszard 

Łupiński

 0,0390Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094732418817272619792PZF CEFARM

 0,3300Papier i tektura191201

 0,6000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101DA15.12.Z6719557948121710147Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

"Przychodnie 

Kozienickie"

 0,6000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0130Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2505Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3000Papier i tektura191201

2300



 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415353701231041560MAGDA MARCZAK

 1,8700Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080127647519710166298DRUKARNIA 

OFFSETOWA 

EXPRESS DRUK 

LEMANOWICZ 

ROBERT

 0,1020Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,0350Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6530Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0210Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Opakowania z metali150104

 452,0000Aluminium170402

 105,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055500104037610006513ROL-DREW"Przedsiębi

orstwo Wielobranżowe 

P-U-H Andrzej 

Karwowski

 0,8600Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804091407615788212477136STADLER Polska Sp. 

z o.o.

 63,3700Opakowania z papieru i tektury150101

 9,9850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 77,0380Opakowania z drewna150103

 3,1640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5200Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

2301



 0,3300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 8,3000Tworzywa sztuczne170203

 23,6700Miedź, brąz, mosiądz170401

 6,8460Aluminium170402

 33,0330Żelazo i stal170405

 1,6900Papier i tektura191201

 11,8000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.B012797176Piekarnia Nowakowski

 15,5200Opakowania z papieru i tektury150101

 10,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3000Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107G52.31.Z0115191911250013955APTEKA "Z Tradycją" 

Z. Sztukowska

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0103Żelazo i stal170405DJ28.74.Z6706929969482251520Zakład Produkcji Śrub 

Met-Mark Sp. z o.o.

 7,6258Opakowania z papieru i tektury150101G50.30.A1925981845891750856FOTA  S.A. w 

upadłości układowej

 0,7024Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,8188Opakowania z drewna150103

 0,2870Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011417070321130405368MASZYNY 

SPOŻYWCZE 

Stanisław Hausner

 0,0856Metale nieżelazne1601187102426538261001511P.U.H. 

IMPORT-EXPORT 

MARIAN ŁĘTOWSKI

 0,0200Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,6100Żelazo i stal170405

2302



 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026706461057980003725Zakład Elektryczny U. i 

H. Teresa Kawińska

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417101697742384287PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BOGUMIŁA 

WASILEWSKA

 0,0220Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603801404964035242570436VITIS PHARMA SP Z 

O O

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213711582434Gmina Stanisławów

 11,6000Skratki190801

 21,8000Zawartość piaskowników190802

 334,0000  68.50Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,8450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081412551918212517433PIELECH M. Pielech 

Sp. J.

 2,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Zużyte opony160103

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,1030Tworzywa sztuczne160119

 0,0720Szkło160120

 0,0700Inne niewymienione elementy160122
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 0,2880Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036727252407971782463NZOZ ZDROWIE M. 

Ukleja, K. Wróblewska 

s.c.

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7101755958241029015Prywatny Gabinet 

Lekarski Wademar 

Krzywania

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0113233291130418075DENMED Bozena 

Łozowska Felicja Litfik

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503534397621438044JSPL Maria Janicka

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 6,9400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301040100889495221017208Jednostka Wojskowa 

4198

 0,3900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0016Inne niewymienione odpady030199
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 0,0000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0001Odpady zawierające rtęć060404

 0,1028Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0040Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,1210Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0044Odpady spawalnicze120113

 0,3400Inne oleje hydrauliczne130113

 3,2904Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3000Inne niewymienione odpady130899

 0,0465Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2889Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7760Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6000Zużyte opony160103

 0,3610Filtry olejowe160107

 0,0090Płyny hamulcowe160113
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 2,1956Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,5360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4404Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0665Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1,2355Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,7050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0250Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0440Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1980Inne baterie i akumulatory160605

 6,5373Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,4000Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 0,1100Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0122Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 1,1620Drewno170201

 0,4350Szkło170202

 2,9983Tworzywa sztuczne170203

 5,5000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 0,5164Odpadowa papa170380

 0,2694Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,1493Aluminium170402

 0,0210Ołów170403

 13,3723Żelazo i stal170405

 0,3847Mieszaniny metali170407

 0,1520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Papier i tektura191201

 0,0706Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,1170Tekstylia191208

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701594579481101474CENTRUM 

MEDYCYNY KOBIET 

Gabinet 

Położniczo-Ginekologic

zny Zygmunt Nita

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092801647307393335177APTEKA ARNIKA

 0,0625Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C1303000175661530855"SANALEX" 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0600416825381336425PUNKT APTECZNY 

MAREK BAJDA

 0,5860Opakowania z papieru i tektury150101K74.20.A0162059941230884753EURO-LIGHT SP. Z 

O.O.
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 2,3100Opakowania z drewna150103

 0,2800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,6700Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010004239015250010640LEKARSKA 

SPÓLDZIELNIA 

PRACY "MEDICA"

 1,0000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0020Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 44,9000Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0102672211250017574"Clean World" Firma 

Handlowo-Uslugowa 

Marek Woch

 44,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 60,5000Opakowania ze szkła150107

 21,1000Zużyte opony160103

 2,2430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,1000Odpadowa papa170380

 128,2000Żelazo i stal170405
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 81,6000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 332,0000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460384238513020058IRON BRUSH TATTOO 

MAREK RYDZEWSKI

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1 148,9780Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0706040118085415251020818AVON OPERATIONS 

POLSKA SP. Z O.O.

 2 453,9400  490.79Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 06 

11

070612

 337,0490Zwroty kosmetyków i próbek070681

 99,6220Inne niewymienione odpady070699

 0,6000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 4,2950Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2 482,3720Opakowania z papieru i tektury150101

 363,9620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 51,2500Opakowania z drewna150103

 130,8050Opakowania z metali150104

 489,8420Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 109,5000Opakowania ze szkła150107
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 525,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 200,4580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,3130Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 86,5340Metale żelazne160117

 23,8110Inne niewymienione odpady160199

 0,5710Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 17,2170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 134,2970Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 7,3730Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 16,9010Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 12,1750Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2800Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 2,8800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0950Skratki190801
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 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.20.A3570460376792575669"POLSKA GRUPA 

DEALERÓW" Sp. z 

o.o.

 23,2340Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,1450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,5520Zużyte opony160103

 3,8050Filtry olejowe160107

 0,7600Płyny hamulcowe160113

 0,4000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 12,9900Metale żelazne160117

 6,9800Tworzywa sztuczne160119

 4,2850Szkło160120

 2,7600Inne niewymienione elementy160122

 0,0350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,6380Zmieszane odpady opakowaniowe1501060160566375272246574GIMNAZJUM NR 47 Z 

ODDZIAŁAMI 

DWUJĘZYCZNYMI im. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego

 0,0036Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0440Inne baterie i akumulatory160605

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173004308131792224Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Zawadzka-Kowalczuk

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011808653Praktyka Lekarska 

Dentystyczna Zdzisław 

Annusiewicz

 1 372,5200Odpady z remontów i przebudowy dróg1701810106638045260038485STRABAG 

INFRASTRUKTURA 

POŁUDNIE SP Z O O

 14,6940Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203806729961349482337983INTER ZAMPA Sp. 

z.o.o.

 3,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z metali150104

 4,2200Opakowania ze szkła150107
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 0,2270Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,9080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0117977545291023384TRUCK-TRANS Service 

Sp. z o.o.

 0,1030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5960Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 1,7520Filtry olejowe160107

 0,8820Tworzywa sztuczne160119

 0,1970Szkło160120

 0,6240Inne niewymienione elementy160122

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020115945255261605408Gabinet 

Weterenaryjnay 

AMICUS Izabela 

Rupińska

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037124806708231526485NZOZ "MED-RO"

 0,1000Zużyte opony1601037102663758220011027PPHU 

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

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026114132497741124265GABINET 

WETERYNARYJNY 

Madej Jan Kazimierz

 1,4200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205120548535FIX AUTO Sp.z o.o.

 1,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 12,8000Zużyte opony160103

 0,5190Filtry olejowe160107

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214011514911RIKU MODELSPORT

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0116403509521052369Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula Midura

 11,4200Opakowania z papieru i tektury150101DA15.82.Z0111795421250040975Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"PRIMAX" Bogdan 

Zych

 3,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Odpady spawalnicze1201135511880897571308048FIRMA P.-H.-U. 

"SAD-c.o."
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,5000Żelazo i stal170405

 0,1570Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DL31.62.B0103267975240306646Zakład 

Elektromechaniczny 

TRYZBI

 0,0650Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0140Aluminium170402

 0,3470Żelazo i stal170405

 0,2000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604006941146VIPERA COSMETICS 

RYSZARD 

WRZESIŃSKI

 3,6240Zwroty kosmetyków i próbek070681

 0,4860Inne niewymienione odpady070699

 0,1660Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152247655261214228Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Położniczo-Ginekologic

zna
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 0,0030Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111010597881„Winda-Warszawa” Sp. 

z o.o.

 1,0730Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0140Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0200Inne oleje hydrauliczne130113

 0,3270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania z metali150104

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0190Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1150Inne baterie i akumulatory160605

 123,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 8,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1120Papier i tektura191201
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030131940145341452272Gabinet 

Stomatologiczny 

Wojciech Bieńkowski

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180129458509521708048Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w m.st.w 

Warszawie

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005362618211010330URZĄD GMINY 

KORCZEW

 0,0290Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031453402905211254987Przedsiębiorstwo 

Podmiotu Leczniczego 

MARIA-DENT Ireneusz 

Rynkiewicz

 1 289,0000Odchody zwierzęce020106A01.30.Z0309058355371838390Ferma Drobiu Anna 

Jaworska Malewska, 

Magdalena Jawroska 

Kucharczyk

 117,6000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0110Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201051408084988222214711AWENTA E.W.A. 

CHOMKA Sp.j.

 11,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 19,4500Żelazo i stal170405

 0,0750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719609968121713654SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021468356395213156326Dominik Gładysz 

SmartCase

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7123615055371649973APTEKA CENTRUM
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 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116250205221034721Gabinet 

Stomatologiczny 

Bogusława 

Bertel-Stępniak

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300910165661392554JSPS Ewa 

Noyszewska

 0,0235Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5504345347621023076INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA RENATA 

ZANIEWSKA

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090156105927721108317APTEKA MIROSŁAW 

SZYDA

 0,0200Papier i tektura191201

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0301055205371527678AUTO-NAPRAWA 

Jarosław Mościbrodzki, 

Stanisław Kryński

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0100Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Szkło160120

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208143186086Marcin Gwiazda

 0,1400Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,3750Metale żelazne160117

 0,1250Metale nieżelazne160118

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091303175325671394402APTEKA S.C.  W. 

Gołębiowska

 0,0150Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146436684Centrum Medyczne 

Kobiałka Spolka 

Cywilna

 0,9460Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A5500651377581050137FHU "MAX"  Andrzej 

Nurczyk
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9750Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 1,8000Metale żelazne160117

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0126225901180107561AUTO SKACZKOWSKI 

Marek Skaczkowski

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0430Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,4960Metale żelazne160117

 0,0900Inne niewymienione elementy160122

 25,0000Żelazo i stal1704050149252825210448985STEBUD Stefan Kulpa

 84,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0212Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020121217865341052348Przychodnia 

Weterynaryjna 

CENTAUR

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7100760778220001632APTEKA Grażyna 

Wysocka

 0,0150Kwas fosforowy i fosforawy0601040163319255252176801AMMONO S.A.

 4,3150Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 0,0670Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108
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 0,0130Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,1040Szlamy z polerowania i szlifowania 

szkła zawierające substancje 

niebezpieczne

101113

 0,0210Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 2,4600Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1930Opakowania ze szkła150107

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0070Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0050Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1070Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0040Aluminium170402

 0,1600Żelazo i stal170405

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180172014495321763514REMONDIS OTWOCK 

Sp. z o.o.
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 0,0100Odpady spawalnicze120113

 1,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0600Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 19,9800Żelazo i stal170405

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030002893315271046034Dom Pracownika 

Służby Zdrowia

 0,1450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051401060527761202258PPHU-BOGMAR 

Jaroszewski Mariusz

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania z metali150104
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 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0490Zużyte opony160103

 0,0090Filtry olejowe160107

 0,0400Metale żelazne160117

 0,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 9,0000Opakowania z papieru i tektury150101015467120Candellux Lighting 

Sp.z o.o.

 1,0860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,6600Opakowania ze szkła150107

 1,7900Papier i tektura191201

 2,6100Szkło200102

 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504410727571141418NZOZ EWA 

WALEWSKA

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110125705095311001197ASO i SPRZEDAŻY 

SAMOCHODÓW 

Anadrzej Duch
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 0,9700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6500Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 2,1500Żelazo i stal170405

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155228185262193764Gabinet 

Stomatologiczny 

Bohdan Bączkowski

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095513414961250616234APTEKA PANACEUM 

Grzegorz Sylwester 

Wiśniewski

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090110967805211024827APTEKA

 455,8500Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380A01.41.A0911485365540314294POLSKIE MŁYNY S.A.

 72,5600Opakowania z papieru i tektury150101

 11,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0097Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2325



 0,0447Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105905175947711832827"ITACOLOR" Sp z o.o.

 2,9370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140154353155222675534Eaton Power Quality 

S.A.

 31,6110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1660Żelazo i stal170405

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0131950255251399054APTEKA 

ŚWIĘTOKRZYSKA 

Igor Kuczyński

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708032377961203363Gabinet Chirurgiczny 

Wojciech 

Kowalczewski

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103001005324Spółdzielnia Lekarzy 

Specjalistów

 0,0150Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0702081462093567581378381BOR-MECH 

Mechanika Pojazdowa 

Alina Boruch

 0,5800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2326



 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,7000Metale żelazne160117

 0,0500Szkło160120

 0,3610Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136100772007760000050DYSTRYBUCJA  

PALIW DARIUSZ 

MIRECKI

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501011410771115212021765SHARK Automotive 

Finance & Estate 

Bogumiła

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0073Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7101981138211132429Indyw. Praktyka 

Lekarska

 0,0221Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021415378319372422794Gabinet weterynaryjny  

"Calvet" lek. wet 

Grzegorz Sikorz
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 0,0432Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402969575222652384Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

ADENT

 2,7190Opakowania z papieru i tektury1501015252230297Europolis Sienna 

Center Sp. z o.o.

 0,7180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0570Opakowania wielomateriałowe150105

 30,4620Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2470Opakowania ze szkła150107

 0,0330Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0510Papier i tektura191201

 8,3640Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040128858681130777041ZAKŁAD FRYZJERSKI 

„MONIKA” JANINA 

TUSZYŃSKA

 0,3710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157783281231028275Cztery Ściany i Dach 

s.c. Bogdan Trębicki, 

Jakub Trębicki

 0,0580Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

0801185503738217581044823Blacharstwo, 

Lakiernictwo 

Samochodowe Mirosła 

Małż

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118

 0,0890Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131403155835262895199Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju 

(do 26.11.2013r. 

Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego)

 5,8500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1800Papier i tektura200101

 1,5000Odpady wielkogabarytowe200307

 1,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050006164005690003207PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ  W 

MŁAWIE S.A.

 5,3200Zużyte opony160103

 1,6500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9000Opakowania z papieru i tektury1501010051723038250004026PPHU ŁUKPOL Sp. z 

o.o.

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,0305Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174337111181344642GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Adam Sadkowski

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302465075661221019Gabinet Lekarski 

Leszek Pawlak

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026707749907991328023Przychodnia 

Weterynaryjna R. 

Ziomek

 0,0163Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1308727715691095708NZOZ "ALFA"

 4,5600Zużyte opony160103DN37.10.Z0013702595470049414Przedsiębiorstwo 

Przerobu Złomu 

"SILSCRAP"  SP. Z O. 

O.

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2 750,3800Inne niewymienione odpady160799

 2 651,2400Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 447,8300Metale żelazne191202

 10,8500Metale nieżelazne191203
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 21,4600Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020174251665341365538Hodowla Zwierząt 

Laboratoryjnych 

Zbigniew Lipiec

 0,0290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005925847960078513Muzeum J. 

Malczewskiego

 0,0800Urządzenia zawierające freony200123

 0,0900Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,5600Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 0,0670Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401320618241697834GABINET 

WETERYNARYJNY 

lek. wet. Krzysztof 

Korolczuk

 0,4150Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101K73.10.F0002883665250008057Centrum Onkologii - 

Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie

 0,4590Roztwory utrwalaczy090104

 0,0400Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 21,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 10,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 20,2500Opakowania ze szkła150107

 0,4850Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 1,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1500Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 3,0910Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 229,6920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 8,2360Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0970Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3200Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001K74.20.C7116552228231171102PHU LUMEN Studio 

Fotograficzne Melania 

Pełczyńska

 2,4700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085503294707610000628Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Handlowe 

Stanisław Knieć

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Filtry olejowe160107
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 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6102628317741103145Indywidualna Praktyka 

Beata Chmurska- 

Kapuśnik

 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507574097571263989Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Agnieszka 

Suska-Szałkowska

 0,0195Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119202321130482096Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Regulska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.31.B0002958115291016674Dom Pomocy 

Społecznej w 

Bramkach

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5000Skratki190801

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400078875361234354GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Anna 

Lipczyńska-Niedziółka

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 152,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.74.Z6102182447760002592Mstal Krzysztof 

Zieliński

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413564725431600635NZOZ W SARBIEWIE

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121414419511361206Gabinet 

Stomatologiczny 

Janiszewski

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DL31.20.A0173692321251178960HUETTINGER 

ELECTRONIC Sp. 

z.o.o.

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670925510Praktyka Lekarska 

Beata Wyroślak

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103Teresa Leloch 

Godlewska

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318013286880Sekwencja Mariusz 

Gajowiak

 33,3600Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380G51.21.Z1411321987743027069SILOPOL Płock Sp z 

o.o.

 5,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0317Płyny hamulcowe160113

 0,0210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318011535770PROTEKTA SP. Z 

O.O.

 0,3800Zmieszane odpady opakowaniowe150106013001140Przedszkole z 

oddziałami 

integracyjnymi nr 127

 0,0368Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037115635668261168984NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"PRZYCHODNIA"

2335



 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300609325691336773"DELTA" GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Indywidualna praktyka 

stomatologiczna lek. 

stom. Jarosław 

Poniedziałek

 0,0180Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020148536025321166965Gabinet Weterynaryjny 

Dariusz Badowski

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100013447535260303208SEMICON Sp. z o.o.

 0,0190Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1480Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000293315Dom Pomocy 

Społecznej "Na 

Przedwiośniu"
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 0,0307Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413880069511965619MARIA DAWYNIAK

 0,9000Odpady betonowe i szlam betonowy101314672764620Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-Budowlane 

"TATRO-BET" 

Szewczyk Spółka 

Jawna

 0,0500Opakowania z drewna150103

 2,4000Zużyte opony160103

 4,5000Metale żelazne160117

 3,5900Żelazo i stal170405

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych1501021408329181132650008ULPLAST SP Z O O

 1,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130130332975222330611EUROPOLIS PARK 

BŁONIE SP Z O O

 0,0600Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.20.A7100636208210006964MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACYJNE W 

SIEDLCACH

 1,7800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1100Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8500Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,2000Inne niewymienione odpady160199

 0,0488Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 3,6100Żelazo i stal170405

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G50.20.A0114601441250580849PRZEDSIĘBIORSTWO

-USŁUGOWO-HANDL

OWE"EURORIKO" 

RYSZARD GRODZICKI

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105531689511061705 Gabinet 

Kosmotyczno-Fryzjers

ki Regina 

Baranowska-Jawors

 0,0029Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040109027301180244542Gabinet 

Laryngologiczny Maria 

Dobkowska

 3,8000Opakowania z papieru i tektury1501010102380015310005224TEK-KROL Firma 

Produkcyjno-Handlowa 

Andrzej Królak

 12,8000Papier i tektura191201
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 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101G52.48.F5500011087620011728Wiesław Grzybowski

 0,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6770Opakowania z papieru i tektury1501011925016065932275353Avrentim Sp. z o.o.

 0,2330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174297091250916976PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

WOJCIECH JASIONEK

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090154922539511768184NUGAT Sp. z o.o.

 0,0820Papier i tektura191201

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407250745221806046Dom Seniora GRONO 

Wiesław Łukaszyk

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180067203911180024668SIMARJOL P.T.U. M. 

SIKORSKI

 0,1210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2130Drewno170201

 0,0940Tworzywa sztuczne170203

 5,3100Żelazo i stal170405

 6,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080105692935260206971DECAR SP Z O.O.

 0,1400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2320Filtry olejowe160107

 2,0570Tworzywa sztuczne160119
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 0,9350Szkło160120

 7,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301053005571539721156694Mazowiecka Fabryka 

Mebli GMP Sp. z.o.o.

 5,0000Inne niewymienione odpady030199

 0,0100Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Szkło170202

 3,8530Żelazo i stal170405

 0,5000Mieszaniny metali170407

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213911200283NZOZ "Przychodnia 

Rodzinna" w Brudzeniu 

Dużym
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 0,0078Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 31,7800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081413356427961003960Grupa KK 

Kochanowski Sp. j.

 1,4800Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 1,9600Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,5860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,8200Aluminium170402

 0,1340Żelazo i stal170405

 3,9600Opakowania z papieru i tektury150101DL32.10.Z1400783441231051854TDP SP. Z O.O. 

(DAWNIEJ THOMSON 

MULTIMEDIA  SP. Z 

O.O.)

 0,6000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 19,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 123,7100Żelazo i stal170405

 23,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 584,3800Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z6397934907811674291"PIOTR I PAWEŁ 

Wschód" Sp. z o.o.

 15,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Opakowania z drewna150103

 3,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 199,3300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,4000Skratki190801291010004Gmina Brody

 73,0000  24.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 6,0000Odpady zawierające rtęć060404DG24.41.Z0107217435250000564TARCHOMIŃSKIE 

ZAKŁADY 

FARMACEUTYCZNE 

POLFA S.A.

 13,1840Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070508

 9,2700Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510

 0,0480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 40,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 13,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,6000Opakowania wielomateriałowe150105

 30,1000Opakowania ze szkła150107

 0,2150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 7,3000Zużyte opony160103

 0,9450Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,4440Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3280Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3000Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 1,9560Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,3000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 81,9000Drewno170201

 0,6000Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,3000Aluminium170402

 101,2000Żelazo i stal170405

 2,4000Mieszaniny metali170407

 0,7000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 18,2000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 2,7000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 24,1000Papier i tektura191201

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181424846407591725832Skłodowski S.J.
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 4,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania z drewna150103

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4100Opakowania z papieru i tektury1501016113763827741770137"AJMEKS-BIS" 

BLACHARSTWO I 

LAKIERNICTWO 

MAREK WIŚNIEWSKI

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4900Metale żelazne160117

 0,9000Tworzywa sztuczne160119

 0,0645Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149838075222471180Pracownia Analiz 

Lekarskich s.c. 

Krystyna Rechnio, 

Michał Rechnio

 0,0085Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,9000Opakowania z papieru i tektury1501018711301428792088723Organizacja Polskich 

Dystrybutorów 

Farmaceutycznych 

S.A.

 4,6600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0040Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,4700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,9000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 22,2800Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302DI26.22.Z2705192766340134671Elbar-Katowice Sp. 

z.o.o. Zakład Wyrobów 

Sanitarnych "RADIMP"

 9,7000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220112869765341018742SFM FILTRY ŁUCZAK 

Sp. j.

 1,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0600Żelazo i stal170405

 1,3000Opakowania z papieru i tektury150101K74.30.Z0104463899510024429METRONA POLSKA  

POMIARY I 

ROZLICZENIA SP. Z 

O.O.

 1,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1285Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037500798318381466543PRYWATNY GAB. 

STOM. "OLDENT" R. 

OLCZAK A. PAŁUCKA

 0,0395Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1463983057010360465LAGREIN 

INVESTMENT SP Z O 

O

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7600Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0440Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0660Papier i tektura191201

 0,0555Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503518027621067122Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Maria 

Kania

 0,0023Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 117,9200Skratki190801E41.00.B0106354305360012717PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODNO-KANALIZACY

JNE LEGIONOWO SP. 

Z O.O.

 270,2700Zawartość piaskowników190802

 0,7890Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102G51.90.Z0111791575221022534"CENTRUM KLIMA" 

S.A.

 16,8500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,8160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4920Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 29,2700Metale nieżelazne160118

 6,6700Inne niewymienione odpady160199

 0,5040Tworzywa sztuczne170203
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 173,6680Mieszaniny metali170407

 1,3060Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501011403423738212415767USŁUGI 

INTROLIGATORSKO-P

OLIGRAFICZNE

 0,1690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0109607555222379445Niepubliczny ZOZ 

Przychodnia Medyczna

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Kwas azotowy i azotawy0601050120590535260204995MOSTOSTAL 

WARSZAWA S.A.

 0,0430Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0050Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107
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 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2 490,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 180,0000Gruz ceglany170102

 35,3000Drewno170201

 0,8200Odpadowa papa170380

 197,8200Żelazo i stal170405

 5 000,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 917,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 6,2900Papier i tektura200101

 0,3200Opakowania z papieru i tektury1501015502151117620004444SKLEP SPOŻYWCZO 

MONOPOLOWY 

REGINA MEJER

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1600Opakowania z drewna150103

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101194805321032288Gabinet 

Stomatologiczny 

Bożena 

Grunwald-Węgorek

2348



 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103060199673Medyk 24 Maciej 

Dąbek

 0,0120Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091458454465242746409Apteka 2011 s.c. 

k.Jasiński, 

A.Kozłowska Pirszel, 

A.Prokop-Iwanowska

 0,0000Odpady zawierające rtęć060404093138656Arkadiusz Grajda

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania ze szkła150107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0290Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B5504762487570002330"Auto-Klinika" 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe, 

Zbigniew Żebrowski

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3900Metale żelazne160117

 0,0250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005575767742688277Szkoła Podstawowa 

im. K.K.Baczyńskiego

 1,3300Opakowania z papieru i tektury1501010126716011250638247JEDWAB POLSKI SP. 

Z O.O.

 1,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,9800Odpady tworzyw sztucznych070213142718500Fabryka wnętrz Chobot 

Sp. z .o.o.

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2500Odpady z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

01 05, 10 01 07 i 10 01 18

100119

 0,1600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 164,5000Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,2000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,4200Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2350



 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0038Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803185511766087582007385LACROIX-OPAKOWAN

IA SP. Z O.O.

 0,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 20,0000Papier i tektura191201

 7,0000Opakowania z papieru i tektury1501010132833735342016254Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"OMNIGENA" M. 

Kochanowski, K. 

Kochanowska Sp.j.

 2,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080157073051231018532RTC Sp. z.o.o.

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6000Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny hamulcowe160113

 0,1800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 2,5000Metale żelazne160117

 0,2860Tworzywa sztuczne160119

 0,3500Szkło160120

 0,1000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0990Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097116458808261141413APTEKA ALDONA 

MIROŃSKA ul. 

Kościuszki 49F

 0,1000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601012951683LUKULLUS H.Judycka, 

A.Judycki S.C.

 0,1490Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0810Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 1 185,0400Odchody zwierzęce020106DA15.12.Z7115665478211764419FERMA DROBIU 

JAROSŁAW RYTEL

 1,8000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,0906Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103810828211055781PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KRYSTYNA 

KAZIMIERSKA - 

MAKSJAN

 4 720,3400Odpady palne (paliwo alternatywne)1912105503776877621030283"BATORY" Sp. z o.o.

 0,1600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706050126278531250080130Jan Janczewski – 

Hurtownia Materiałów 

Budowlanych 

DACH-BUD

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122895928171056543GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Witold Misiak

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 3,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z0111147101250005022ZAKŁAD CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 

Dariusz Robak, 

Krzysztof Szymański

 6,1000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,4000Opakowania z drewna150103

 2,2140Odpadowa tkanka zwierzęca0202020100658595210407594Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

ELZAM

 260,0000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001F45.11.Z0173154205261589626ABER Elzbieta 

Strzyżewska-Bielecka

 4 038,7200Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302774595681155805NZOZ "MEDICA"

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0121541591180772577USŁUGI LEKARSKIE 

Elżbieta Muszyńska

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0548Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160137635271478207Gabinet 

Stomatologiczny Paweł 

Piaskowski

2353



 0,0265Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174139095262123870Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Grabowski

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012130696Okregowy Inspektorat 

Sluzby Wieziennej w 

Warszawie

 0,0510Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090013751275210083087CEFARM SP. Z O.O.

 0,0990Papier i tektura191201

 3 612,4200Opakowania z papieru i tektury150101DL32.20.A0148435325691584815LG ELECTRONICS 

MŁAWA SP. Z O.O.

 1 373,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 879,0400Opakowania z drewna150103

 35,4800Opakowania z metali150104

 1,2200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 175,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2400Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 437,0200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 31,4400Aluminium170402

 1 002,6400Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 3,2000Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B0120362181230005823HELLMANN 

WORLDWIDE 

LOGISTICS POLSKA 

SPÓŁKA z o.o.

 0,3580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6280Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,4000Skratki190801015783341Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej  w 

Brochowie

 10,5000Zawartość piaskowników190802

 26.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 8,2000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092783520486462663442SYNOPTIS PHARMA 

Sp. z o.o.

 27,7000Skratki190801E41.00.B1405590555311604205Komunalny Zakład 

Budżetowy w 

Czosnowie

 81,4000  44.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3 682,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160117019105291178796USŁUGI HANDEL 

PRODUKCJA I 

RECYCLING 

URZĄDZEŃ 

ELEKTRONICZNYCH

 2,4000Skratki190801K70.12.Z0005495715310005419Towarzystwo 

Budownictwa 

Spolecznego 

"Wieliszew" Sp. z o.o.

 138,8200  15.27Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205130012815Jan Miklewski 

Przedsiebiorstwo MIK, 

Roboty Ziemne i 

Drogowe

 10,9000Zużyte opony160103

 14,0200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0869Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031406476418212454336Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny E. i 

G. Ołtarzewscy

 0,0793Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416676055242667472Centrum Diagnostyki 

Obrazowej Sp.  z o.o.

 0,0205Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6729768646641185054Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Jolanta Gutowska

 0,0051Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202290693521USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

PRZEMYSŁAW 

DZIEKAN

 0,0622Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103013304922Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,1070Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z5512949577582089992"GUMKOWSCY" s.c. 

Piotr Gumkowski i 

Dariusz Gumkowski

 33,2000Zużyte opony160103

 0,3690Filtry olejowe160107

 0,3550Płyny hamulcowe160113

 0,9100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 664,4740Metale żelazne160117

 43,2860Metale nieżelazne160118

 48,3000Tworzywa sztuczne160119

 14,6000Szkło160120

 3,2000Inne niewymienione elementy160122
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 14,5100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208672756097PKS SP.Z O.O. 

Kozienice

 0,6400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 9,4800Zużyte opony160103

 0,2410Filtry olejowe160107

 0,6100Metale żelazne160117

 0,5600Tworzywa sztuczne160119

 0,2400Szkło160120

 0,1492Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103014852672Prywatny Gabinet 

Lekarski Joanna 

Stępowska-Sokołowsk

a

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7500550788371071429Gabinet 

stomatologiczny 

Bozena 

Miłkowska-Apka

 36,8000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203800173169169521870091MICROSTRUCTURE 

SP. Z O.O.

2358



 0,0850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408241841181250527Indywidualna Praktyka 

Lekarska Elwira 

Piotrowicz

 0,0210Inne baterie i akumulatory1606050130016765272134846PRZEDSZKOLE NR 

273

 3,6980Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0242Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036707516587991286164Indywidualna Praktyka 

Lekarska Maria 

Piotrowska

 0,0041Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0065Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Elementy zawierające rtęć160108N85.12.Z7116522358221903503Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,2080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0440Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2400Metale żelazne160117146405318EDMARK AUTO II S.C.

 0,0750Tworzywa sztuczne160119

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000080499LEKARSKA 

PORADNIA 

PRACOWNICZA Przy 

Instytucie Ekonomiki i 

Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej-PIB

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130121039661130024034Cukiernia Maciej Jurga

 1,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085500332267611186440KAL-TRUCK Krzysztof 

Leleniewski

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2750Filtry olejowe160107

 0,0480Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0250Inne niewymienione elementy160122

 1,3500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0014Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181300219035661016118KOLEGIUM 

NAUCZYCIELSKIE W 

CIECHANOWIE

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149688485271551513SU Med Akupunktura 

Komplementarna

 0,1476Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0124656529511684694Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Br±giel

 0,0186Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1408501357991934539NZOZ "EMPATIA"

 329,1000Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301DA15.33.A2606092606621817516Gomar Pińczów Sp. z 

o.o. S.K.A. z siedzibą 

w Pińczowie, Zakład w 

Warce

 321,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 3 219,9000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380
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 0,0100Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803176100003387760002391P.P.H.U.I.T. MARTER 

S.J.GÓRECKI-PIĘTA

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania ze szkła150107

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte opony160103

 0,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107744845361002922NZOZ RODENT

 0,2000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406031900229075830005302CKTiS S.A.

 780,9000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0000Aluminium170402
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 65,3000Żelazo i stal170405

 48,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,9400Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 2,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,3600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036705495668121096598PRAKTYKA 

LEKARSKA Leszek 

Zawadzki

 22 177,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.B6709294937960101620RADOMSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ "RADPEC" 

S.A.

 0,0480Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0648Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,1020Żelazo i stal170405

 0,0800Freony, HCFC, HFC1406011403392761132590364ZINEL HOLDING S.A.
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 2,8500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6420Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0410Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,7300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402225504519697621071721P.P.H.U. "EL-TEX" 

ELŻBIETA 

SKŁADANEK

 0,0280Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091309137195671273294APTEKA EWA 

KOZERA

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O90.01.Z7100555438240003166Miejska Oczyszczalnia 

Ścieków w Węgrowie

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 220,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 30,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 0,1680Miedź, brąz, mosiądz170401

 22,8380Żelazo i stal170405
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 1,3200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 9,8800Skratki190801

 14,2000Zawartość piaskowników190802

 3 692,3000  489.12Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 18,0000Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 81,0700Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 1,5600Opakowania z papieru i tektury150101121237027Aldesa Construcciones 

SA

 78,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7,6000Drewno170201

 20 800,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 6,8000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 59,0200Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100108943501230066546Beata Niemirka

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 35,5130Opakowania z papieru i tektury1501010110270165240202289PH KANWA 

Adamczyk i Sp Spółka 

Jawna

 3,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402980638221608804PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

LEKARZ DENT. 

A.LEWANDOWSKI

 14,4000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222710272430ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU 

ODZIEŻOWEGO 

CORA-GARWOLIN 

S.A.

 12,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 8,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Zawartość piaskowników190802

 720,0000Odchody zwierzęce0201061417104888262142573ARTUS II Sp. z o.o.

 695,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202
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 422,0000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 9,9100Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z7123082738212227830HURTOWNIA 

ARTYKUŁÓW 

ELEKTROINSTALACY

JNYCH ASAJ SP. Z 

O.O.

 3,6450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0990Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,0600Tworzywa sztuczne170203

 3,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,7480Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I64.12.A0120264215260204110DPD Polska Sp. z.o.o.

 34,4013Opakowania z papieru i tektury150101

 32,0330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0280Opakowania z metali150104

 1,0530Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0670Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0900Papier i tektura191201
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 0,1960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123224091180373920Usługi stomatologiczne

 0,1280Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z7123511008221841618SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZOZ W 

MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

 3,4200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0050Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 4,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania ze szkła150107

 0,2130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,0030Żelazo i stal170405

 1,1260Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 32,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6728781279482261926Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Pomocna Dłoń" s.c.

 0,2200Opakowania z papieru i tektury1501016729736017962383373FHU WĘGLOB Marta 

Adamczyk

 1,2000Opakowania z drewna150103

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213O92.52.B0002857587741373620Mazowieckie Centrum 

w Płocku

 0,0800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021007140447752303698GABINET 

STOMATOLOGICZNY  

MARIUSZ 

OLEJNICZAK

 0,1970Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 4,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101F45.34.Z0113540921250044393PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO-TELEK

OMUNIKACYJNE 

"MBT" SP. Z O.O.

 0,8000Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 0,0700Odpady spawalnicze120113

 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,7010Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0702040164184315272315915STRATIFORME 

POLSKA SP. Z O.O.

 7,8490Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 4,0580Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,5900Inne niewymienione odpady120199

 0,0640Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0970Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Opakowania z drewna1501031459313069482958595Przediębiorstwo 

Wielobranżowe 

ZBIG-BET Halina 

Paszkowska, Dorota 

Paszkowska Spólka 

Cywilna

 4,0400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 12,0200Inne niewymienione odpady0804992600349029591361302P.H.U. ANITA 

IMPORT-EXPORT
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 0,2250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0685Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7501258805291561897NZOZ Janina 

Dobrzecka-Kiwior

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080106809101250393107Zaklad Usługowy 

Mechaniki Pojazdowej 

Blacharstwo-Lakiernict

wo Tadeusz Zbieć

 1,6000Zużyte opony160103

 84,0600Metale żelazne160117

 0,5500Metale nieżelazne160118

 0,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,6000Szkło160120

 0,5500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081400622315252326577Liebherr-Polska Sp. z 

o.o.

 0,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3800Filtry olejowe160107

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 3,0000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.10.Z1421338577961039320Zakład Garbarski 

"IRAL" Ireneusz 

Siekański

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0008Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0005Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,0400Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301G51.90.Z0107596395320103394PPHU WYTWÓRNIA 

LODÓW HELA

 7,5000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

1012080101640301250004502Cegielnia s.c. Leszek 

Grzegorzewski, 

Elżbieta Banasiak

 0,5000Opakowania z drewna150103

 0,0500Zużyte opony160103

 0,4000Metale żelazne160117

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1301016605661272465Przychodnia 

Stomatologiczno-Protet

yczna DENS-MED

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096706799107960013560"LEK" 

Kraszewska-Wierzbick

a
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 9,1450Odpady tworzyw sztucznych070213142783503FCC CONSTRUCCION 

S.A. Spółka Akcyjna 

Oddział w Polsce

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1950Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0002Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0090Aluminium170402

 0,0400Żelazo i stal170405

 0,1600Mieszaniny metali170407

 0,0005Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420187251132237946GABINET 

WETERYNARYJNY 

Dawid Ruman

 0,0053Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202671957860Gabinet weterynaryjny 

Z. Nieciecki

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033200958959552143647Dobry Optyk i Twój 

Okulista s.c. Beata 

Adamus Bogumił 

Adamus
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 15,2000Wybrakowane wyroby101382670596376ZAKŁAD 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 

SŁAWOMIR WASIK

 51,6000Inne niewymienione odpady101399

 0,2800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,1000Zużyte opony160103

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.B0111720725271055518Robsonic Robert 

Rogala

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,2740Metale żelazne160117

 0,1100Metale nieżelazne160118

 0,0016Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146743400EMED s.c. Grażyna 

Skibniewska , Bożena 

Romanik
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 0,1040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152855255222671186"Pomoc 

Potrzebującym" 

Fundacja Pożytku 

Publicznego

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101DG24.52.Z1406062635342331820Bandi Cosmetics Sp z 

o.o.

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1620Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,5760Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DN37.10.Z1414455147971981205Prima Auto Sp. z o.o.

 0,3540Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,3650Zużyte opony160103

 0,4440Filtry olejowe160107

 0,3180Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1200Płyny hamulcowe160113

 0,0810Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1960Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 143,9710Metale żelazne160117

 2,8590Metale nieżelazne160118

 6,9280Tworzywa sztuczne160119

 1,3020Szkło160120
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 0,2450Inne niewymienione odpady160199

 0,1300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,2220Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0364Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1400251708221889186ALDENT GABINET 

DENTYSZTYCZNY 

Sylwia Szmarowska

 0,0290Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317DA15.13.A1408463467742986052PEKLIMAR Sp. z o.o.

 0,2500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 14,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,4000Opakowania z drewna150103

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0410Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 6,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,0000Żelazo i stal170405

 210,0000  71.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 3,0000Opakowania z papieru i tektury1501010128565949521670570Toyota Radość 

Autoryzowany Dealer 

Toyota Motor Poland 

CO.,LTD. 

Kleszczewscy Sp.J.

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2000Zużyte opony160103

 1,1010Filtry olejowe160107

 0,1960Płyny hamulcowe160113

 0,1960Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,2390Metale żelazne160117

 0,3000Metale nieżelazne160118

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 3,5000Szkło160120

 1,0000Inne niewymienione elementy160122

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2170Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0560Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DL32.30.A1407237095272523022TCL Operations Polska 

Sp z o.o.

 0,3900Zgary i żużle odlewnicze101003

 0,2400Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1 031,9800Opakowania z papieru i tektury150101

 547,0610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 577,7200Opakowania z drewna150103

 0,7080Opakowania z metali150104

 205,7800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3630Opakowania ze szkła150107

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,1620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 20,3120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1700Inne baterie i akumulatory160605

 2,4160Mieszaniny metali170407
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 1,2600Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821421593487741789852Farma Drobiu Jarosław 

Dolman

 1,3500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801117504110478360009148"STABAR" Sp.z o.o

 113,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,7000Odpady spawalnicze120113

 1,8600Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 10,6000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 2,7200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0217Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 457,0000Żelazo i stal170405

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103249837122034943Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta 

Burzyńska-Kwiatkowsk

a

 0,0073Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109051765211461025AKTIV MED 

Włodzimierz 

Frasunkiewicz

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0110Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100004227355250005745KOSMETYCZNO-LEK

ARSKA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY "IZIS"

 1,3585Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0090Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141309024Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Małgorzata Ratyńska

 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1303161075711342973APTEKA ADAM 

JUSTYN CICHOŃ

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709302147991109918NZOZ EMED w 

WIENIAWIE

 1,2000Żelazo i stal170405141346427SPAW-MONTER

 0,0126Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109017414464"APTEKA STOKŁOSY" 

Sp.z o.o.
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 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127199705212094913MALMED

 0,2520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.24.A0106909941180059508EKO-MET 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE 

ZDZIASŁAW 

SZEWCZYK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,0690Zużyte opony160103

 25,4800Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,1390Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0274Płyny hamulcowe160113

 0,1060Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 167,1890Metale żelazne160117

 2,1140Tworzywa sztuczne160119

 1,0390Szkło160120

 0,0460Inne niewymienione elementy160122

 0,0520Inne niewymienione odpady160199

 0,7160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801
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 0,0018Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130104922771130875737Gabinet 

Stomatologiczny 

Agniesz 

Dziedzic-Jaworska

 0,0324Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0161472391130424621Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Socha

 4,7000Żelazo i stal1704051413966615213482008Interfiber Sp.z o.o.

 23,9900Opakowania z papieru i tektury1501011429246425252507706Siódemka S.A.

 1,7310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z drewna150103

 1,2800Opakowania z metali150104

 29,5970Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2060Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0940Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0400Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305
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 7,3120Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104732698221198298Gabinet 

Laryngologiczny 

Jolanta Figura

 0,0000Inne niewymienione odpady0705991903926565850010921APT WOLA Sp.z o.o. 

Sp.j.

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0280Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0760Papier i tektura191201

 0,0093Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113036929521003419SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA GABINET 

LARYNGOLOGICZNY

 0,0019Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3870Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085503453227581000079Transport Towarów 

Andrzej Krupa

 0,6500Zużyte opony160103

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0114522005341099189Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna Kowalewska

2383



 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160355235222377966GABINET LEKARSKI 

ALICJA 

BARANOWSKA

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101G50.30.A6700487695250001718"AC CORTES"  Sp. j. 

Piotr Kalinowski i Artur 

Piechowicz

 0,0690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1120Filtry olejowe160107

 0,1010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130125047255260200046ZPR Express Sp. z 

o.o.

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709248867971286600Gabinet Lekarski 

Kazimierz Tkacz

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6905276108132250755Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Jadwiga Ciąpała

 10,1000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206800705694069370008168Carrefour Polska  Sp. z 

o.o.

 4 212,0000Opakowania z papieru i tektury150101
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 106,5650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8000Opakowania z drewna150103

 488,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9000Opakowania ze szkła150107

 0,5000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,3880Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,1780Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 675,3000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,6000Żelazo i stal170405

 0,1020Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055500476947581382276Usługi Transportowe 

Handel, Budowa, 

Remonty Janusz 

Szlachetka

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,2800Metale żelazne160117
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 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031466931809522124711PRZYCHODNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ 

MAŁGORZATA 

OLIZAROWSKA

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016702258179482045217Prywatna Przychodnia 

Stomatologiczna 

COMPLEXDENT S.C.

 0,0100Roztwory utrwalaczy090104

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161198469511944310NZOZ "Zdrowa 

Rodzina" s.c.

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102010560122"JOŃSKI" KRZYSZTOF 

JOŃSKI

 354,6800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303085503789947580006163Zakład Poligraficzny 

Waldemar Gnatowski

 2,5450Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,3400Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312
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 0,2500Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,0350Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 23,3010Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9640Aluminium170402

 33,9400Papier i tektura191201

 0,0550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000509583Polski Bank 

Spoldzielczy w 

Wyszkowie

 0,1590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0650Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 56,3000Tworzywa sztuczne i guma191204DN37.20.Z0045809227590000653FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "METRO" 

WŁADYSŁAW 

MIERZEJEWSKI
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 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025503031927581073718TADEUSZ OLTON 

USŁUGI 

WETERYNARYJNE

 2,2890Inne niewymienione odpady0402990064726515212925596CENTRALNY SZPITAL 

MSWiA w Warszawie

 201,7600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 2,1600Roztwory utrwalaczy090104

 0,0250Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,7530Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 4,6450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0335Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8390Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,6480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5710Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 10,0000Żelazo i stal170405

 0,4940Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

2388



 6,1550Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 358,9600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3074Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1950Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Filtry olejowe1601076728952327961857001Usługi Rolnicze - Skup 

Złomu Barbara 

Tomalska

 0,0250Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111I60.21.A6104039127742352235Komunikacja Miejska - 

Płock Sp. z o.o.

 0,0940Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 4,8600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,3100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 11,9000Zużyte opony160103

 0,9100Filtry olejowe160107

 12,4250Metale żelazne160117

 0,1358Metale nieżelazne160118

 0,8450Tworzywa sztuczne160119
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 0,2500Szkło160120

 0,0990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1065Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,7050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0070Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0034Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6729905807962620117Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"OLSZTYŃSKA" 

Spółka Partnerska 

Lekarzy

 0,0516Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7500944348371263318Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

K.Galas-Karwaszewsk

a

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.20.A5500405227591282659Mechanika Pojazdowa 

TADEUSZ SUCHECKI

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,0310Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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Opakowania z papieru i tektury150101

Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Zużyte opony160103

Filtry olejowe160107

Płyny hamulcowe160113

Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

Metale żelazne160117

Metale nieżelazne160118

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 2,0500Opakowania z papieru i tektury150101G51.55.Z6724125067971772588FERTICO SP. Z O.O.

 1,6500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,8366Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501142611015OSTROWIA SP Z O O

 331,8400  288.70Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502
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 0,2580Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 7,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,7700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0000Opakowania z drewna150103

 0,3980Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0200Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0120Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 129,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6000Aluminium170402

 16,4280Żelazo i stal170405

 0,3000Skratki190801

 12,2000Zawartość piaskowników190802

 1,8800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205550074768P.H.U. AGRO-MASZ 

MARIUSZ DRZĄSZCZ

 0,0000Filtry olejowe160107

 1,6500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,1770Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030175120141181629787Specjalistyczna 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

EXTRADENT

 0,0151Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403868385222797467Centrum Rehabilitacji 

Sportowej J. 

Grabowski, T. Wiński

 0,0031Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,5000Żelazo i stal1704051428889757581783207Deptuła Marzanna - 

Firma Usługowa - 

Handlowa

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117864895311014691GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

B I J. KOZIERADZCY

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550345871ISPL  WOJCIECH 

OSAJDA

 0,0180Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214I60.24.A0110834055220213114ARS ALTMANN 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,0080Zużyte roztwory trawiące0803160169120595250008689Muzeum i Instytut 

Zoologii Polskiej 

Akademii Nauk
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 0,1400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 56,7000Opakowania z papieru i tektury1501010102699415270255818PPHU "FELIKS" 

JACEK RACKI

 6,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 43,4000Papier i tektura191201

 0,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103DH25.23.Z5512916057581466493"Widok" Ryszard Bałon

 0,9700Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Aluminium170402

 0,2800Żelazo i stal170405

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426103811132660337MAŁGORZATA 

STARUCH - LEK. 

DENT.
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420886548732711762APEX Natalia Samcik

 0,0032Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.23.Z0000002475251008711Prokatura Okręgowa w 

Warszawie

 2,4392Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6950Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,1550Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203K74.87.B7104697608221579037KAMIX SP. Z O.O.

 60,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160164057829511420877Apteka Prywatna 

Andrzej Grzesik

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011426083037010261220MindMade Sp. z o.o.

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0250Inne baterie i akumulatory160605

 0,5400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.24.A3710313556852073240TRANS-WIERT Sp. z 

o.o.

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6150Zużyte opony160103

 0,1030Filtry olejowe160107

 0,0120Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Szkło160120

 0,0550Inne niewymienione odpady160199

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z0161475585213074901SCS ASTER-MED Sp. 

z o.o.

 0,8530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205550200144MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO, 

LAKIERNICTWO, 

WULKANIZACJA 

DARIUSZ RAWA
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8000Zużyte opony160103

 0,0050Filtry olejowe160107

 0,0400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0000Żelazo i stal170405

 0,3050Zmieszane odpady opakowaniowe150106006746090OŚRODEK 

PRZETWARZANIA 

INFORMACJI

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141418609115311656538GURUNAKI POLSKA 

Sp. J.

 15,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501106729032047971795477Sklep Zaopatrzenia 

Ogrodniczego 

"AGMAR" Skrzypczak 

Marcin

 0,0320Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109017286492"Medycyna i Farmacja" 

Sp. z o.o.

 0,6710Papier i tektura191201

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131459230577961154819Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Grzegorz Krawczyk

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0400Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506G51.51.Z5105142607420001033P. H-U "TRACOM" Sp. 

z o.o.

 0,0450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0650Opakowania z papieru i tektury1501011407924787582218248STACJA NET

 0,0260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131464352136631479357FH MAXIM Jowita 

Winiarska-Surmacz

Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020163591025221424942BUCHOLC 

Gospodarstwo 

Ogrodnicze Jarosław 

Ziomek

 0,2000Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300293205661011546Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka lekarska 

Maria Telichowska
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 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych1501021428195505342256805ANETA OLCZAK w 

Piastów

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501015504419077611027581JUNARET Jerzy 

Plichtowicz i inni Sp.j.

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6102248207741047004Gabinet 

Stomatologiczny 

Marcin Zaleski

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011428640875372245516Praktyka 

Stomatologiczna 

Radosław Zaniewicz

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0003116395291004702SZPZOZ Szpital 

Zachodni im. Jana 

Pawła II

 0,3800Roztwory utrwalaczy090104

 0,0250Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0080Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3230Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215
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 0,0400Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 137,6400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1770Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,0060Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0140Inne niewymienione odpady190899

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0173672332910033687PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

BARANOWSKI 

LESZEK

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106025015212801003TOMMED Tomasz 

Rokicki

 0,0201Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416556195212770774Ekoderm gabinet 

dermatologii leczniczej 

i estetycznej
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 0,0037Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081414064311181947091AGMT Sp. J.

 0,2030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1870Opakowania z drewna150103

 0,1020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0340Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0610Zużyte opony160103

 0,2380Filtry olejowe160107

 8,9890Metale żelazne160117

 0,0990Tworzywa sztuczne160119

 0,1160Szkło160120

 0,1760Inne niewymienione elementy160122

 0,0720Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0900Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0006876175340012306Mazowieckie 

Specjalistyczne 

Centrum Zdrowia im. 

prof. Jana 

Mazurkiewicza

 0,0900Roztwory utrwalaczy090104

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Inne baterie i akumulatory160605
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 6,3370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B7116898308212214945Dom Pomocy 

Społecznej "Dom nad 

stawami"

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086113376437741185255Firma 

Handlowo-Usługowa 

ELJOT Jacek Zieliński

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,1000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301M80.10.A0130069985342032365BAJKOWE 

PRZEDSZKOLE W 

DAWIDACH

 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101975367741341005Barbara Kłobukowska 

lekarz laryngolog

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096700092037960103530APTEKA  Kosmy i 

Damiana

 3,3400Zużyte opony1601031406911397591254924P.H.U. GUMAR Roman 

Żurawski
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 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090045827377580003035APTEKA Dorota 

Groszyk-Twardziak

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0002905128221840091SAMODZIELNY 

SPECJALISTYCZNY 

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW  

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W RUDCE

 0,0970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 4,3720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,8050Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 2,8670Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 1,5900Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.11.Z0003150867960012187Radomski Szpital 

Specjalistyczny im. dr. 

Tytusa Chałubińskiego

 1,5900Roztwory utrwalaczy090104

 0,8010Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 5,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,8260Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,3200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,3470Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 18,5800Żelazo i stal170405

 1,1370Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 93,3270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,4400Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4420Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

 0,4020Skratki190801

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030020435005210441351Family Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

2404



 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031464511818222073989Akademia Kosmetyki i 

Podologii Cosmet 

Joanna Rytel

 0,0001Odpady zawierające rtęć060404G52.31.Z0148855425311430662APTEKA "ZDROWIE"

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0410Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.12.Z5511806407582014244NZOZ Przychodnia 

Lekarska "MAK-MED" 

Sp.c.

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122442769511568580Usługi stomatologiczne 

Urszula Choińska

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z6701134497961705395Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Teresa 

Bińkowska

 0,0030Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101
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 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081424404605681603847AUTO MARCEL 

Rużański Spółka 

Jawna

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1570Zużyte opony160103

 0,0530Filtry olejowe160107

 0,0290Tworzywa sztuczne160119

 0,0750Szkło160120

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033305734536721068439INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

DENTYSTYCZNA LEK. 

BARBARA 

JAKUBCZAK

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0359Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403993445252352988Nova Dental K. 

Mancewicz R. Sawicz 

Spółka Jawna

 0,0370Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.12.Z0153063748212309025Graniczna Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna w Warszawie

 0,1660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0900Odpady betonowe i szlam betonowy1013146722783507961875743PPHU "WAF-POL" 

WALDEMAR 

GRZEGORZ FITUCH

 0,0300Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0003Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802011308745407761067719 GABINET 

WETERYNARYJNY 

TWAROGOWSKI 

WIKTOR

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 1 172,3410Odpadowa tkanka zwierzęca0202022804814427412096059BRAND SP Z O O

 5,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 34,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085504109307621011914"AUTO-TEST" s.c.

 0,3560Filtry olejowe160107

 0,0090Płyny hamulcowe160113

 0,5100Metale żelazne160117

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131424192235322015932NZOZ CHIRON Sp. z 

o.o.

 0,1170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503011647581027026Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"ALERGO-DENT"

2407



 0,0378Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122303635251063816Gabinet Lekarski Piotr 

Niedziela

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DA15.81.A0118561615290008017PIEKARNIA 

MECHANICZNA 

BOGUSŁAW I 

MARLENA 

BOJEWSCY SP.J.

 0,1800Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,2560Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z6705450908111019277Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe - 

Jan Śliwiak

 1,9570Zużyte opony160103

 0,0380Filtry olejowe160107

 0,0240Płyny hamulcowe160113

 0,1960Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 61,8360Metale żelazne160117

 0,5470Metale nieżelazne160118

 2,0120Tworzywa sztuczne160119

 0,7700Szkło160120

 0,6260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101E40.30.A3512936229451647866Dalkia Polska S.A.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016700724208111033219PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

BARBARA 

KUSIO-CIEŚLAKOWS

KA

Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

Odpady amalgamatu dentystycznego180110

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie o właściwościach 

zakaźnych

180180

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

Pozostałości z żywienia pacjentów 

oddziałów zakaźnych

180182

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201
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Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180207

Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163979535311190815MARION Usługi 

Opiekuńcze Grzegorz 

Samoraj

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 21,0220Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051400484107621848049NORTH DACH Norbert 

Rogalski

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101141478360"Zielony Ogród" Sp. z 

o.o.

 0,7100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania ze szkła150107

 2,0000Odpadowa papa170380

 6,8800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 11,6800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301G51.42.Z0107566705240316567DAGO Wójcik Marek
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 14,5000Odpady kory i korka0301016709232898121421414Zakład Drzewny Karol 

Grzywacz, Lidia 

Grzywacz Sp. J.

 747,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 17,4900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 7,2700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8000Zużyte opony160103

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,4000Żelazo i stal170405

 0,8800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208670158200LOGIS 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Zbigniew Petelski

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6800Zużyte opony160103

 0,2200Filtry olejowe160107

 0,1300Płyny hamulcowe160113

 0,0850Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,8000Metale żelazne160117

 0,2100Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Inne niewymienione elementy160122

 0,0300Inne niewymienione odpady160199

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Szkło170202

 0,7400Mieszaniny metali170407

 30,1400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070105081625290015715P.T.H.U. 

PACHOLCZYK

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 2,8000Żelazo i stal170405

 2 139,7600Odchody zwierzęce020106A01.24.Z1420229458212446383FERMA DROBIU 

JAKUB PIÓRO
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 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037125780508211374552Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Renata Kornacka

 87,4100Opakowania z papieru i tektury150101K70.32.Z0172600155262639059Foras Reduta Property 

Sp. z o.o.

 1,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0112Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031465327107261430097Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031309138435211858001Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek.stom. 

Małgorzata Piątkowska

 1,1420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130164423815321753065EST Energy Sp. z o.o. 

(2000r.)

 0,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9920Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 25,3840Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 20,5000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.10.Z6705508137961021165PRZERÓB ODPADÓW 

SKÓR 

WYGARBOWANYCH 

Krzysztof Maksym
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 2,6300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803171424891691251573596KOMFORT 

Czyszczenie 

Wentylacji Sp. z o.o.

 0,3610Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 147,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.21.G6725492117962427320SEMMELROCK STEIN 

+ DESIGN Sp. z o.o.

 0,0000Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 

i 10 13 13)

101306

 269,5600Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 20 216,9700Wybrakowane wyroby101382

 0,0000Odpady spawalnicze120113

 1,1900Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 9,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 5,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 175,9800Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2414



 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 34,5800Metale żelazne160117

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101G52.12.Z5503084917610000700P.P.H.U. BALTON

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Opakowania z drewna150103

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Tworzywa sztuczne200139G50.50.Z6709617697981118809P.P.H.U. GRZEGORZ 

KORYCKI
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 0,4700Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 2,7700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208E40.13.Z0114479941180116755Planet Car Dariusz 

Opertowski

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0570Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0950Filtry olejowe160107

 0,0350Płyny hamulcowe160113

 0,0450Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4000Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Inne niewymienione elementy160122

 0,5000Żelazo i stal170405

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180104336205240313310Jaro-Filtr Sp. j. Robert 

Szewczyk, Jacek 

Wrzosek

 1,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,3000Zużyte opony160103

 0,1410Filtry olejowe160107

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117238335251474181Gabinet 

Stomatologicznyh 

Teresa Samborska

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181407297875222828713KORURS Sp. z o.o.

 426,1700Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,3370Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,4510Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0840Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,9030Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8230Żelazo i stal170405

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719618087961417443Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Marzena 

Szczepkowska

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z710393665Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

Jolanta Miadziółko

 0,3000Odpadowa tkanka zwierzęca0201020100979601250579208Multi-Smak

 0,1335Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408363361231100883NZOZ SILVER 

DENTAL

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,7310Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050002976107581878913SPZOZ "MEDITRANS 

OSTROŁĘKA" Stacja 

Pogotowia 

Ratunkowego i 

Transportu Sanitarnego 

w Ostrołęce

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4000Zużyte opony160103

 0,1400Filtry olejowe160107

 1,6600Metale żelazne160117

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202DH25.11.Z1416795547961726411PPUH "KOZBI" 

Zbigniew Kowalski

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091416598821231171239Farmacja Polska Sp z 

o.o. Apteka Główna w 

Piasecznie

 0,0279Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461975298212291957Gabinet 

stomatologiczny  

"A-Dent" Aneta 

Kazimierczuk-Ciszews

ka

 0,0720Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180128590105250004237PRZEDSIĘBIORSTWO 

ZAOPATRZENIA 

FARMACEUTYCZNEG

O 

CEFARM-WARSZAW

A SA

 0,0870Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,1420Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,6000Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 

06 07 02)

061302DK29.12.Z0121007785270204040METALCHEM 

WARSZAWA S.A.

 1,3000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 3,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,4000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,1000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

0803131427989475262965818Sony Europe Limited 

Sp. z o.o.

 2,6150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0070Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0350Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,7200Drewno170201

 0,2762Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z0162811335261418089Przychodnia 

Weterynaryjna Janusz 

Kopacki

 0,0015Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011461488507582352113Uro-Dent s.c. W. 

Truszkowski, B. 

Truszkowska

2421



 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140114658455341465211POLGARD S C 

PRZEMYSŁAW 

GROSZYŃSKI 

GRZEGORZ 

ADAMCZYK

 0,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050113177315261733224Marek Dachniewski 

EMPUM 91 Naprawa 

Pojazdów 

Mechanicznych

 0,0040Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0520Filtry olejowe160107

 0,0240Metale żelazne160117

 0,0000Inne niewymienione odpady0705990157788255252306037POLIFARM Sp. z o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0300Papier i tektura191201
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 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123551135221844822IPL Agata Kuran-Kalata

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 7,3510Opakowania z papieru i tektury1501011308602365671219834Mega-sam Jolanta 

Chabowska

 0,9060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,6500Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305081416609225342408913RAMID Radosław Dec 

S.J.

 4,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 12,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 339,5800Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 3,6100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080152179721230967775P.H.U. Auto-Gajda

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,8000Zużyte opony160103

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,2000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1660Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4800Żelazo i stal170405
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 0,0036Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z1402287085212346237NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

DENTAL-STUDIO 

Joanna 

Wiechucka-Gajek

 0,0155Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,2280Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302087504141698370007671"BROTHERS-GRZEGO

RY"

 0,5520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1590Filtry olejowe160107

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101A01.24.Z130426830Monika 

Rajnik-Błażkiewicz

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0804095503778207580006387STARGLASS LTD SP. 

Z O.O.

 1,3490Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 822,1300Szkło odpadowe inne niż wymienione 

w 10 11 11

101112

 1,1000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1060Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania z drewna150103
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 1,2000Opakowania z metali150104

 0,0600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,8000Metale żelazne160117

 2,5200Opakowania z papieru i tektury150101E41.00.A1411524565321954266OTWOCKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI Sp. z 

o.o.

 0,9600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania ze szkła150107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1290Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0040Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 4,0000Mieszaniny metali170407

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 130,7100Skratki190801

 181,7600Zawartość piaskowników190802

 9 983,8800  1,875.37Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 172,8000  1.00Inne niewymienione odpady190899

 1 992,4500  30.00Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 0,4400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030131030755271469987RETINA 

DIAGNOSTYKA I 

MIKROCHIRURGIA 

OKA Piotr Fryczkowski

 0,0369Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302532695711196721JUNIDENT 

Indywidualna Praktyka 

Dentystyczna Lekarz 

Dentysta Justyna 

Gątkowska

 0,5327Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1402049905252340028DOROTA 

WIRSKA-ZIOŁO, 

MARCIN ZIOŁO S.C.

 0,0640Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111011501713Lech Grzybowski 

Metalizacja Tworzyw 

Sztucznych

 0,7200Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z metali150104
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 0,3320Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051428578517582338248AUTO-TEST-SERWIS 

S.C. Jacek Szarwacki, 

Mariusz Krupiński

 0,0170Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1120Filtry olejowe160107

 0,1300Metale żelazne160117

 0,0360Metale nieżelazne160118

 0,0020Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097125575918241692423Apteka Verbena

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100104042805211006841P&B PIOTR 

WIELĄDEK,BOGUMIŁ 

MASIAK

 0,7600Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080102386271131530466WARSZTAT 

ELEKTROMECHANIKI 

POJAZDOWEJ Marek 

Dmochowski
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0005Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,0930Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180130010965272136584PRZEDSZKOLE NR 93 

"BAŚNIOWY 

DWOREK NA KOLE"

 0,0690Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1400Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,4190Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z130307781 000205691020685PHU STACJA 

DEMONTAŻU 

POJAZDÓW Marian 

Jaguszewski

 0,0360Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2350Zużyte opony160103

 0,0260Filtry olejowe160107

 0,0270Płyny hamulcowe160113

 0,4920Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0400Zbiorniki na gaz skroplony160116

 144,6500Metale żelazne160117

 2,8360Metale nieżelazne160118

 3,4400Tworzywa sztuczne160119

 2,1400Szkło160120
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 5,7200Inne niewymienione elementy160122

 1,5500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0130Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 475,6500Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001807504321388381029481GEOTERMIA 

MAZOWIECKA S.A.

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0310Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 639,6000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101F45.11.Z1302508745660010059ROBOTY ZIEMNE I 

WODNO-KANALIZACY

JNE MARIAN 

KWIATKOWSKI

 111,6000Gruz ceglany170102

 8,0630Odpady żwiru lub skruszone skały inne 

niż wymienione w 01 04 07

0104087125575858222114961Zakład Obróbki 

Kamienia 

"WOŁKIEWICZ" S.C.

 19,2500Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413

 0,3650Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z drewna150103

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3800Metale żelazne160117

 10,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031309246635671739166Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,5040Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205710247580"EKSPRESS 

INTER-AUTO" 

PIEŃKOWSKI 

LESZEK

 2,8800Zużyte opony160103

 0,3960Filtry olejowe160107

 2,5800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DB18.30.Z0051227137960101465ZAKŁAD SKÓRZANY 

"GARBUT" S.C.  

MARIA & KRZYSZTOF 

MALINOWSKI

 0,0200Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0179Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7103828228231003853Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny 

Elżbieta 

Polkowska-Tchórznick

a
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 0,0078Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0130930525222464151"MEDENS"

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7503563488381141255Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata 

Wojdyńska-Kobus

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F0100124105240403303GAJEWSKI 

LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104690634898Indywidualna Praktyka 

Lekarska Danuta 

Dąbrowska

 0,0500Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041000531407251901939CSK Sp.z o.o.

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149133335342179275Anna Paweł Kamińscy 

Lekarze Sp. p.

 0,5000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402226705723067960008783P.W. "RADIR" Sp.j.

 0,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0027Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020301420475371266120PRZYCHODNIA DLA 

ZWIERZĄT Robert 

Szymczak

 0,0940Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312146465183CANVAS Sp. z o.o. 

Sp. K.

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152555825361712397PAMAR s.c. 

L.M.P.Rujna

 0,0093Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180108051735261007765PCA SP. Z O.O.
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 0,0280Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091464524181131283743APTEKA "PRZY 

ROBERCIE" 

RUTKOWSKI 

ANDRZEJ ul. 

Powstańców Śląskich 

83

 0,0002Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402221407611826581526415GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Katarzyna 

Michałowska

 0,0096Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122970025251555494NZOZ Elektoralna 

Dental Clinic Dżulietta 

Kiworkowa

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416922015272544509Jakub Kujawa - 

Stomatologia

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021429644819521840641GABINET 

WETERYNARYJNY 

"RUDI" lek.wet.Anna 

Mamińska
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105569201230054709PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGIOCZN

A "KODENT" Barbara 

Wróbel-Kosińska

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130255305321058017PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI DARIA 

MAGNUSZEWSKA

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216L75.12.Z5500382937571164572Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna

 0,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113795905221180925CENTRUM 

STOMATOLOGII 

PŁOŃSK

 1 557,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.10.A5503994307571001700PPUH  "ELJOT" 

ELŻBIETA BRZÓZY

 0,3500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205610239542P.W. MEGA-BUD 

JACEK BARTOLD

 0,3500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Zużyte opony160103
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 0,0060Metale żelazne160117

 0,0020Metale nieżelazne160118

 0,0010Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1200Opakowania z papieru i tektury1501017500050408370000462MONTOBUD SP. Z 

O.O.

 0,5000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0110184775360000766"Piotr Józwik"

 0,2400Filtry olejowe160107

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104255425271556456Gabinet Lekarski  

Ginakologia i 

Położnictwo lek. med 

Katarzyna Lewicka

 0,0354Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037115847178261806048SPZOZ Miastków 

Kościelny

 14,8100Odpadowa tkanka zwierzęca0202025503397067610001214Zakład 

Przetwórczo-Usługowo-

Handlowy Józef 

Sebastiański

 7,0130Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312DG24.30.Z0106742515241000010SIEGWERK POLAND 

MARKI SP. Z O.O. 

(daw. SICPA POLSKA 

SP. Z O.O.)

 2,2000Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 8,9000Opakowania wielomateriałowe150105
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 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0770Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,1600Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

1706015507194787581729834Usługi 

Ogólnobudowlane 

Mieczysław Kuliś

 318,0000Odchody zwierzęce020106A01.30.Z1302382125691067876MIROSŁAW 

KOŹLAKIEWICZ

 50,1010Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,0750Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1855Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6800Opakowania z papieru i tektury150101141973816KING FRUIT Sp. z o.o.

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121283115671057194"RÓŻA" Róża Dolińska
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 0,1470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117820899251039179Gabinet 

Ginekologiczny 

Marzenna 

Padzik-Moczydłowska

 0,0520Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102365847741279281Gabinet 

Stomatologiczny 

Stogowski Jacek

 0,1200Papier i tektura200101

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030615094728251937145AMA-DENT Marek 

Matyjasek

 0,3000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016729771317962579515NZOZ "VITAMED" 

J.Stępień,T.J. 

Szczerbiński

 0,3000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0695Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011929380 00039Funadacja Nowe 

Horyzonty  

Akademickie Centrum 

Medyczne - Poliklinika

 0,3140Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0106198265270022830PP-H "CARTIMEX" 

Andrzej Klichowicz

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,2250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501015512992227621869904JAR-TRANS 

JAROSŁAW 

WYSZYŃSKI

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Metale żelazne160117

 0,2400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z1409083665252395035NZOZ ESKULAP 

CENTRUM 

MEDYCZNE

 0,2000Roztwory utrwalaczy090104
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 0,1363Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030166770329461929299DOBRY DENTYSTA 

Włodzimierz 

Kwieciński

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709518197971360058Medycyna Analizy P.L  

N.Z.O.Z

 3,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.11.B1302658065671280638PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

ENERGETYKI 

"ELEKTROINSTAL" SP 

Z O.O.

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1860Aluminium170402

 2,7800Żelazo i stal170405
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 1 298,4520Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0127755595220002860Makro Cash and Carry 

Polska S.A.

 178,0780Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 609,3710Opakowania z drewna150103

 39,7600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1600Opakowania ze szkła150107

 0,8900Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2950Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1620Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 539,7720Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 17,0600Żelazo i stal170405

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031006234207272737451GDAŃSKA 46 S.C.

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 11,2800Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.A0170336505311500569La Lorraine Polska Sp. 

z o.o.

 1 913,9300Inne niewymienione odpady020699

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 223,4100Opakowania z papieru i tektury150101
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 39,5300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z metali150104

 30,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,9290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1 146,3800Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,3600Żelazo i stal170405

 0,6200Papier i tektura191201

 3,8400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 2,7100Opakowania z papieru i tektury1501016708825387991020615PPUiH ARIS

 1,7480Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1210Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8620Szkło170202

 14,5850Tekstylia191208

 3,1970Opakowania z papieru i tektury150101G51.85.Z0174285105222628262POSNET POLSKA 

S.A.

 1,6190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1420Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 2,4210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1268Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,7500Papier i tektura191201

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401063659482380430NZOZ EPMED

 0,0230Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460539314960190846GABINET 

KOSMETYCZNY 

SEKRET PIĘKNA

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z1800436278133404901"JAR-2000" Sp.z o.o.

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101N85.14.F0157853345213299095Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa 

Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0090Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101
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 2,1040Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,3030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0200Papier i tektura200101

 0,0805Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030010105031250559306Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405138117010020108PRO-ZDROWIE SP. Z 

O.O.

 0,6000Odpady z produkcji pasz roślinnych020381DA15.71.Z7100246438210006817POL-PASZ SP. Z O.O.

 2,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161153701230316285Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Kucharska

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0310Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180124251505241067304Biblioteka Publiczna 

Dzielnicy Targówek m 

st. Warszawy

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 30,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010003204667741027332ZAKŁAD KARNY w 

Płocku

 0,4100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,9500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,4400Żelazo i stal170405

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 3,2900Papier i tektura200101

 1,0500Szkło200102

 25,2100Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0010Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133
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 2,7000Tworzywa sztuczne200139

 32,8500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,3560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140798794ARGUS SP. Z O.O.

 0,0375Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458065588231657247NZOZ "OPTIMA"

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130092100Prywatny Gabinet 

Lekarski Roman Jocz

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011012902Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Sługocka

 0,0015Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z6705453217960078186Apteka Flos

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104239229521344706Halina Łybkowska-Kłos

 0,0300Wybrakowane wyroby żeliwne100980G51.57.Z0104812405270021552STAL-POL SKUP 

ZŁOMU METALI I 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

ZBIGNIEW 

OLEWIŃSKI

 9,0800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,0300Opakowania z metali150104

 27,7730Metale żelazne160117

 0,0730Metale nieżelazne160118

 11,4310Inne baterie i akumulatory160605

 52,6300Miedź, brąz, mosiądz170401

 77,9990Aluminium170402

 2,4070Ołów170403

 2,3280Cynk170404

 6 623,9220Żelazo i stal170405

 0,4710Cyna170406

 0,4480Mieszaniny metali170407

 1,6700Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3710Papier i tektura191201

 1,4230Metale nieżelazne191203

 32,1920Metale200140
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 1,1440Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.20.Z0051148207960034817ZAKŁAD 

PRODUKCYJNY LA 

CONGA S.C. 

ANDRZEJ KARPETA 

ROBERT ZAGOŻDŻON

 0,3170Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,6000Odpady tworzyw sztucznych0702130121926399511496432CEMEX Polska Sp. z 

o.o.

 0,2290Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,9800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2480Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0760Filtry olejowe160107

 0,0320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0329Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 65,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 10,0000Tworzywa sztuczne170203

 17,3700Żelazo i stal170405

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501010102850065271001675AMILEX SP.ZO.O.

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 18,2100Opakowania z papieru i tektury1501010103765421250020263PROFIX SP Z O O

 9,3160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1150Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

1603060173253935361228520APTEKA IZABELA 

SZELIGOWSKA

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111467109521015351GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOŻENNA Wenda

 0,0810Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.23.A1304522605691649963PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT 

DROGOWO-INŻYNIER

YJNYCH ,,PRDI" S.A.

 0,0413Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,4800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 10,0000Żelazo i stal170405

 3,9490Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B0101067715290009672STN D. NADOLNY A. 

NADOLNA S. 

NADOLNY Sp. J.

 0,7400Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 86,8000Zużyte opony160103

 0,8200Filtry olejowe160107

 0,2100Inne niewymienione elementy160122

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016719631389482114065NZOZ Prywatna 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

"PROFILDENT"s.c.

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,3510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036728784009481765122Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata 

Gospodarczyk-Janasze

k

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503798647571007453NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA  TOMASZ 

BEDNARSKI
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 0,4130Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080149761505342058689TRANS-ZBYT PTHU 

RECYKLING 

SAMOCHODOWY, 

SKUP ZŁOMU I 

METALI 

KOLOROWYCH 

Woźniak Zbigniew

 6,1410Zużyte opony160103

 0,1040Filtry olejowe160107

 0,0990Płyny hamulcowe160113

 0,2870Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,4610Zbiorniki na gaz skroplony160116

 129,3700Metale żelazne160117

 1,8740Metale nieżelazne160118

 8,0790Tworzywa sztuczne160119

 5,3420Szkło160120

 6,5320Inne niewymienione elementy160122

 0,2120Inne niewymienione odpady160199

 1,5720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0410Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030600122555632040367"A-Zdent" Zbigniew 

Opałczyński
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031418819139482368127Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Małgorzata Jaśkiewicz

 0,0445Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416297705242467862Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Katarzyna 

Kardas-Fronczak

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 142,4950Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011415732877962855091CHEMOPAK Sp. z o.o.

 2,5330Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania z drewna150103

 0,1200Opakowania z metali150104

 0,0290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2000Żelazo i stal170405

 1,2600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,2080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I63.23.C2723321806451002139GTL-LOT Usługi 

Lotniskowe Sp. z o.o.

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3680Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,5000Opakowania z papieru i tektury1501010157230721132485124MEDIA MARKT 

POLSKA SP. Z O.O. 

Warszawa IV Spółka 

Komandytowa

 4,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Opakowania z drewna150103

 0,2181Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0107768275360014981Manor-House 

Małgorzata Ewa 

Siemiątkowska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213F45.11.Z0153065301230974918BOJAN-ROAD Sp. z 

o.o.

 2 466,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 9 330,0000Gruz ceglany170102

 101,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107
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 54,6600Drewno170201

 0,4900Szkło170202

 102,3000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 14,3000Odpadowa papa170380

 576,9400Żelazo i stal170405

 0,4800Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 25,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 6,8600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174138847291965897GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SYLWIA 

OSSOWSKA-ŁUKASI

K

 0,0455Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730181777122756234Indywiduana Praktyka 

Lekarska Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Lucjan Kępski

 0,0095Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.90.Z6706421137960078631HURTOWNIA 

ZAOPATRZENIA I 

ZBYTU RZEMIOSŁO 

SP. Z O.O. ZAKŁAD 

PRACY CHRONIONEJ

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z drewna150103
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 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103173199710220595GABINET LEKARSKI 

OTOLARYNGOLOGICZ

NY IZABELA BADURA 

w Gostynin

 0,2760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030168744205272320980NZOZ OPTIDENT

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.85.Z0122566415340018970POSNET SYSTEMY 

KAS FISKALNYCH 

KRAUZE, RATYNSKI 

SP.J.

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202130053783Specjalistyczny 

Gabinet Wet. Jerzy 

Wałkuski

 0,0180Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090174787605213183317Bliska Apteka Konrad 

Lewiński Sp.j.
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 0,0330Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131405644359512182463EBSCO-IPS 

INFORMATION 

SERVICES SP. Z O. 

O.

 0,1070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1309557645671765471"PALIUM" Sp. z o.o.

 0,1380Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201095512968737621870882TMW

 0,0240Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0230Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1120Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1560Opakowania z papieru i tektury150101

 74,0000Żelazo i stal170405

 1,8000Zużyte opony160103130856803Firma Skup Surowców 

Wtórnych Pan Andrzej 

Jeż

 2,3000Miedź, brąz, mosiądz170401

 8,0100Aluminium170402

 1 506,1600Żelazo i stal170405

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.20.A1403731901181820367AUTO WRÓBEL s.c. 

W&L Wróbel

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Szkło170202

 0,3410Tworzywa sztuczne170203

 1,2000Metale200140

 0,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021425173975681545363Gabinet Weterynaryjny 

KamVet Kamil 

Kamiński

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102379977741080131Salon Kosmetyczny 

"ILONA"

 0,0002Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131466232455272699034Zespół Szkół Nr 122

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DD20.10.A6102304817760004912PHPU "TARTAK" Auto 

Złom oraz Skup Złomu

 5,0000Zużyte opony160103

 197,4900Metale żelazne160117

 1,9000Tworzywa sztuczne160119

 4,5000Szkło160120

 3,5560Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,4250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086705739908121026296Mechanika Pojazdowa 

Andrzej Lepla

 0,0260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0480Filtry olejowe160107

 0,0080Płyny hamulcowe160113

 0,0320Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,1000Metale żelazne160117

 0,0140Inne niewymienione elementy160122

 2,3700Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810132690779511881489Ursynowska Klinika 

Weterynaryjna s.c.

 0,0300Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,6660Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204G52.50.Z0102165255341046939AUTO-ZŁOM-SZROT

 0,0190Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,0350Benzyna130702

 9,2110Zużyte opony160103

 0,0240Filtry olejowe160107

 0,0160Płyny hamulcowe160113

 0,3970Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 246,8140Metale żelazne160117

 4,1700Metale nieżelazne160118

 4,8560Tworzywa sztuczne160119

 5,3460Szkło160120
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 2,0450Inne niewymienione elementy160122

 0,1070Inne niewymienione odpady160199

 1,5060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318610021004Zakład Produkcji 

Materialow 

Budowlanych MARBET

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105F45.23.A7102519138220010022Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów 

Sp. z o.o.

 0,3000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6700Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,9000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,4300Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,4000Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 2,0400Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,1740Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 2,3720Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 62,9100Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 20,7000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 1,2280Filtry olejowe160107

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 1,6000Inne niewymienione elementy160122

 0,4510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6010Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 240,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 190,0000Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 9 510,0000Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302

 0,4200Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801170153144515272391342Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania m.st. 

Warszawie Sp. z o.o.

 0,8700Inne oleje hydrauliczne130113

 13,0770Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0120Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 38,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 43,1230Opakowania z metali150104

 47,5600Opakowania ze szkła150107

 0,9980Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 17,0230Zużyte opony160103

 0,8950Filtry olejowe160107

 0,0260Płyny hamulcowe160113

 0,0540Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 62,0000Metale żelazne160117

 4,2300Metale nieżelazne160118

 0,2230Tworzywa sztuczne160119

 0,6010Inne niewymienione odpady160199

 1,5030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4810Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 869,5400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 1,5000Odpadowa papa170380
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 681,7100Złom żelazny usunięty z popiołów 

paleniskowych

190102

 245,8400Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych

190107

 44,9200Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania 

gazów odlotowych

190110

 15 077,4000Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 38,5000Popioły lotne zawierające substancje 

niebezpieczne

190113

 2 699,2800Odpady zestalone inne niż wymienione 

w 19 03 06

190307

 64 210,4800Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 37 544,9100Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 216,5600Inne niewymienione odpady190999

 793,7100Metale żelazne191202

 1 080,9000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 173,9600Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 23 028,6000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 5 480,5800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603040154844721130182075Apteka SALUD

 0,0220Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,1600Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118255975251074004NZOZ 

STOMATOLOGIA 

Janusz Semeniuk
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 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405800617251469264DOLNA-DENT NZOZ

 0,0425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121342705361045647Gabinet 

Stomatologiczny 

Jadwiga Marat

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Zmieszane odpady opakowaniowe1501060104992401130084711WIFABET SP.  Z O.O.

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,3000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.11.Z6725048757981288693PRZETWÓRSTWO 

MIĘSNE MAREK 

PUSZKA

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych1501021415273825321293066KAREN MAYE 

Agnieszka 

Gąsiorowska

 0,0050Opakowania ze szkła150107

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 53,6580Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111017196642PGNiG Technologie 

Sp. z o.o.

 0,0680Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,9670Odpady spawalnicze120113

 0,2230Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0630Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,5980Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0900Opakowania ze szkła150107

 0,0720Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1210Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2530Filtry olejowe160107

 0,3100Żelazo i stal170405

 5,5660Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051425272957141360394Raczyński Mariusz 

Gama-Meb

 0,0080Inne niewymienione odpady030199
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 25,6600Odpady tworzyw sztucznych0702130129381455242155105POMATICS SP. Z O.O.

 5,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 29,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186708073539480005478DOMEXIM Sp.z o.o.

 0,0822Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116843525361108069Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

ANGELIKA GURGUL

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0061Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121330689511314655Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski 

Wacław Śmiertka

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 46,6400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030157459905342260505ANA FOOD Sp. z o.o.

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020132843555241848390Przychodnia 

Weterynaryjna Laski 

Andrzej Małkowski
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 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186708729369481198663PPH Altech Jarosław 

Kuna

 0,2800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0140Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 29,3620Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

060502012612171REYNAERS POLSKA 

SP. Z O.O.

 7,2390Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 10,1590Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 39,3180Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,4000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 51,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 9,3120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7220Zużyty węgiel aktywny190904
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 0,0173Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031418603198111753652NZOZ "SOLIMED"

 0,0013Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 9,1200Odpady tworzyw sztucznych070213G51.55.Z0067266435210089977PAKMAR SP. Z O.O.

 0,0830Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,6580Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,6540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101G51.55.Z1405038991231077374ESOLL Sp.z o.o.

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania z drewna150103

 0,0120Opakowania z metali150104

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2466



 0,0469Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6110519417742513201PHOENIX Sp. z o.o. 

NZOZ "nasza 

PRZYCHODNIA"

 0,0080Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201017102476278220008143MADROX SP.J. D. 

RENDASZKA, M. 

KRÓLIK

 2,0600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 36,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 21,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0000Opakowania z drewna150103

 3,1000Metale żelazne160117

 0,0080Papier i tektura200101

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709091487991741326SPZOZ w Potworowie

 0,0415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500631447621062633Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Praktyka Lekarza 

Rodzinnego"

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164210255311491988NZOZ "ZDROWIE" s.c.

 0,0105Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055507121407581860669P.P.H.U. "Aldo" 

Leszek Długołęcki, 

Andrzej Długołęcki

 0,6660Opakowania z papieru i tektury150101

 2,7160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,4000Zużyte opony160103

 0,4500Filtry olejowe160107

 1,6420Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 7,5800Żelazo i stal170405

 0,3800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055500625937581728326WŁODZIMIERZ 

GRABOWSKI 

AWOG-TRANS Usługi 

Transportowe

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113
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 0,0120Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3500Metale żelazne160117

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106G52.31.Z2207475049581265844APTEKA GEMINI 

Marcin Chamerski

 0,0340Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,0100Odpady tworzyw sztucznych0702135701787947640001325Ardagh Glass S.A.

 1,5000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,3400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2200Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 1,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 19,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 32,9000Opakowania z drewna150103

 2,9700Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,8500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,3500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4850Zużyte opony160103
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 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,0100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0010Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0010Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0020Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0060Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 6,9700Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 4,0360Miedź, brąz, mosiądz170401

 22,0320Żelazo i stal170405

 0,0214Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706229498121133187Gabinet 

Stomatologiczny 

Eulalia Mierzicka

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

2470



 0,0267Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010614020Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy A.Lipa

 0,0013Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118972665311160553Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Izabela Luft-Lis

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111219799521565413GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Anna Akolińska 

Kowalska

 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119821155251443163Gabinet 

stomatologiczny Jagna 

Suwalska

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213011269245GEBERIT SP. Z O.O.

 0,0450Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 2,2400Papier i tektura191201
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 2,3900Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104005099701Łazuccy Gospodarstwo 

Szkółkarskie

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,1100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Żelazo i stal170405

 8,2230Wybrakowane wyroby101382DI26.62.Z0130911075220011385Dryvit Systems USA 

(EUROPE) Sp. z o.o.

 4,0000Opakowania wielomateriałowe150105

 3,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0056Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033408851798881597685DEPI-LIGHT

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0100378401250003158APTEKA M. 

Gmurczyk, M. Bujak

 0,1300Papier i tektura191201

 2,7190Opakowania z papieru i tektury1501010014170215220101148FESTO Sp. z o.o.

 0,1850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Aluminium170402

 0,2190Żelazo i stal170405

 3,6550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086727629047961150106P.P.U.H. CEL-STAR 

Jan Krzysztof Celuch

 0,2830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Filtry olejowe160107

 0,2090Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0185Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6110593457741523396NZOZ Praktyka 

Lekarska Numer 1

 804,5000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020704DA15.98.Z0128337365242106963COCA-COLA HBC 

POLSKA SP. Z O.O.

 1 951,7000  190.30Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705

 139,5000Odpady tworzyw sztucznych070213

 3,4600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,1600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0100Freony, HCFC, HFC140601

 329,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 399,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 671,8000Opakowania z drewna150103

 19,3000Opakowania z metali150104

 4,2000Opakowania ze szkła150107

 3,7080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 319,6800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,6000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 24,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 73,5000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,3260Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 12,6000Żelazo i stal170405

 13,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,1000Skratki190801

 13,7000Zużyty węgiel aktywny190904

 21,1000Inne niewymienione odpady190999

 60,4000Gruz ceglany170102I60.24.A0126563171230052610'BAST-BIS' 

STANISŁAW 

MAŁCZYŃSKI

 61,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 171,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055513247827621885895PPHU "AUTOMAX" 

s.c. Dariusz Książek, 

Daniel Wiśniewski

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Płyny hamulcowe160113

 0,0030Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,9000Metale żelazne160117

 0,0460Opakowania z tworzyw sztucznych150102270117632COPYLAND Rafał 

Krawczyk, Dariusz 

Karaś

 0,8550Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0900Opakowania z papieru i tektury1501011423000017991158621GOSPODARSTWO 

ROLNE-REGINA 

MIRECKA

 0,0150Odpady zawierające rtęć060404M80.30.C0121229005270206300Wojskowa Akademia 

Techniczna

 0,3610Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

2475



 0,7200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0521Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8018Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4570Zużyte opony160103

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,6550Zużyte urządzenia zawierające PCB 

albo nimi zanieczyszczone inne niż 

wymienione w 16 02 09

160210

 10,5870Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,1710Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8870Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3260Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,9405Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0150Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,8200Szkło170202

 40,0000Mieszaniny metali170407

 46,7800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174423021132269975Tomasz Borzęcki 

Lekarz Stomatolog

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0045848027580000025Apteka Klemer Sp. z 

o.o.

 0,1380Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086101040497761000276PPH ARTLEX G i A 

JAGIELSCY

 0,7050Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1830Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0006Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0013Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160108528825251700016CHZ ARS POLONA 

S.A.

 7,1000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303086102350187761003116Firma 

Produkcyjno-Handlowa 

Alfa Druk Sp. z o.o.

 0,0080Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0500Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 0,1400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1300Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,1200Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0210Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali150104

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Aluminium170402

 0,1900Inne oleje hydrauliczne1301136720192179481826800AUTO-CZĘŚCI 

"PAWEX"

 0,5800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0900Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 16,9900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1600Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,6800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 78,6400Zużyte opony160103

 1,4000Filtry olejowe160107
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 0,0590Elementy zawierające rtęć160108

 1,3500Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 3,7000Płyny hamulcowe160113

 2,9300Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,8000Zbiorniki na gaz skroplony160116

 1 489,0300Metale żelazne160117

 27,2300Metale nieżelazne160118

 43,4400Tworzywa sztuczne160119

 23,9500Szkło160120

 4,0300Inne niewymienione elementy160122

 0,0032Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 24,7400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,4500Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122565817511337388Makrodent Lidia Sitko

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1300655625681003952Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6706154357971082240Gabinet Lekarski 

lek.med. Walid Tennon

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037100779068261005199Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Rybacka

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DK29.24.A0110986485211000689NEW ECO Adam 

Pietrzak

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119420675271503460Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Bożena 

Choynowska-Grzywacz
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 0,3820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202G51.51.Z1909663015831023182Lotos Paliwa Sp. z o.o.

 0,4000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101140274810KM TEXTILE Adam 

Rupinski

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,0000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117DM34.30.A006942714IDACO SP. Z O.O.

 1,2500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 7,7000Inne niewymienione odpady120199

 0,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,2000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 94,2100Żelazo i stal170405

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101062313413Hodowla Drobiu - 

Żytkowice - Piotr Gnyś

 0,1200Opakowania z drewna150103

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 13,6020Odpady proszków powlekających080201142652959Opeus Sp. z o.o.
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 2,7510Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,4670Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,3510Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 12,3070Opakowania z papieru i tektury150101

 3,3080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 37,0460Aluminium170402

 187,7250Żelazo i stal170405

 0,0700Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102L75.12.Z5500383187591279290Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna

 0,2160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 88,0840Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605G51.90.Z1303473845661504970DACH-EXPRESS 

PIOTR SOSNOWSKI

 0,0242Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037125677098241534813NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

"STOM i DENT"

 14,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122944525222382252Usługi 

Stomatologiczne 

Tomasz Kuźna
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 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130117829715221069889IBCOL POLSKA SP. Z 

O.O.

 0,0270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0014Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0039Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1000Opakowania z metali150104G51.57.Z0104645651180035755SPRZEDAŻ 

NAPOJÓW 

GAZOWANYCH EWA 

WASIUK

 11,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 38,0000Aluminium170402

 0,6000Ołów170403

 1,1000Cynk170404

 2,6000Żelazo i stal170405

 0,8000Zużyte opony1601030122601709511255970FIRMA ŚWIADCZĄCA 

USŁUGI 

OGÓLNOBUDOWLAN

E

 57,1400Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z9320932538951686107TOYA S.A.

 9,9170Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0413Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030152664795361717874Satchwell EGERT PW 

Satchwell Polska 

Warszawa Sp.z o.o.

 0,0084Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181400934385222764887TEMA 2 SP. Z O.O.

 14,4500Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z012431334 000291250000295AGRO-TECHNIKA SA 

O/PRASKA GIEŁDA 

SPOŻYWCZA

 4,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Opakowania ze szkła150107
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 14,8400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 265,6000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 21,6000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0061Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142422969NZOZ Pracownia 

Analiz Lekarskich 

Danuta Polak

 0,0196Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161635118371551804NZOZ PL w Rybnie 

VALMED Waldemar i 

Maria Jasińscy

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103284315220006214Teresa Rozmus

 490,3100Szlamy z mycia, oczyszczania, 

obierania, odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301012691176 00138Hortex Holding 

O/ZPOW w Skrzyńsku

 1,8500Odpady poekstrakcyjne020303

 32,0150Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 1 755,6950  291.13Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305
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 3 749,1300Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 2 423,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,9000Inne oleje hydrauliczne130113

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 257,3450Opakowania z papieru i tektury150101

 102,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 57,1600Opakowania z drewna150103

 0,4300Opakowania z metali150104

 231,5900Opakowania wielomateriałowe150105

 26,8350Opakowania ze szkła150107

 0,3620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,2790Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1680Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 86,3850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

2485



 0,1900Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0150Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0050Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 2,8050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 9,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 32,1100Żelazo i stal170405

 26,4450Skratki190801

 0,0265Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415755535361697539Gabinet 

Stomatologiczny Paweł 

Duszyc

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0114Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202711583876GABINET 

WETERYNARYJNY 

Wojciech Jurkiewicz 

lekarz weterynarii

 0,2000Zmieszane odpady opakowaniowe1501060152985005242445688AQUA LAB A. 

SIERZPUTOWSKI I 

WSPÓLNICY SP. J.
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 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131459650449512353060Wspólnota 

Mieszkaniowa pod 

Brzozami II

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0132951465222157696NZOZ "HELIODENT" 

Katarzyna Ratyńska

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021300525425691052107Gabinet Weterynaryjny 

H. Grzeskiewicz

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180120551095241072630Auto Szlif Tadeusz 

Olszewski

 0,4820Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Tworzywa sztuczne170203

 11,2400Metale żelazne191202DH25.24.Z7503789768370008096PPH "BOMAX" Z-d 

Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych

 122,5000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308016439858TEAM SERWIS 

POLIGRAFICZNY A. 

ŁUKASZCZYK 

DUKACZEWSKA 

SP.J.

 7,2000Opakowania z papieru i tektury150101
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 32,1000Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z6719369639482093564Usługi Ekologiczne 

EKO-JAS Krzysztof 

Janas

 204,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 719,6700Opakowania ze szkła150107

 81,2100Papier i tektura191201

 155,1000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,3611Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0174450451130556564"VITA-MED" Stanisław 

Motyczyński

 8,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101N85.31.B0008271138111273372Dom Pomocy 

Społecznej w Gródku

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Skratki190801

 30,0000  1.33Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,0200Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 323,3070Opakowania z papieru i tektury1501016730027917991902812OPTIMA RECYKLING 

Sp. z o.o.

 86,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 48,5000Opakowania z drewna150103

 9,1110Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 2,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3990Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 249,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 299,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 24,3000Papier i tektura191201

 56,9680Metale żelazne191202

 6,3430Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2110Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 794,9000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 5 633,3840Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 1 268,4660Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 515,7210Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 3,4700Opakowania z papieru i tektury1501017100114008210007076PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE COBRA 

GRZEGORZ JAŃCZUK 

SP.J.

 1,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0023Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,9000Skratki1908015506681147621918666Gmina Długosiodło

 5,2000Zawartość piaskowników190802

 25,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,6935Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109511015210322014"DENTIKA"  

Przychodnia 

Stomatologiczna

 0,0604Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2250Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DE22.22.Z0158722281251329146Zakład Poligraficzny 

Kossaki Pack Sp. z 

o.o.

 12,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0800Roztwory utrwalaczy090104

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0280Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106712550206APTEKA Alicja Watras

 0,0470Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1000Filtry olejowe1601071460599517743212306BUDMAT AUTO 3 Sp. 

z o.o.

 1,8700Elementy zawierające rtęć160108
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719670769482118258NZOZ "BORKI" SP. Z 

O.O.

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170123748891180901661BOHLER UDDEHOLM 

POLSKA SP. Z O.O.

 22,6050Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3760Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0126882289561587409KATARZYNA 

PAWŁOWSKA-LELIŃS

KA

 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719727467991777850SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKLAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W SKRZYNNIE

 15,1034Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

1608011426359039482574973KATALIZATOR S.C. 

Joanna Łopuszanska, 

Marcin Serafin
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 3,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701075504351147591019844Usługi 

Remontowo-Budowlane 

Jerzy Napiórkowski

 0,0001Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110146549247Wulkanizacja & Auto 

Serwis s.c. T.Świstek, 

K.Świstek

 18,2000Zużyte opony160103

 0,4600Opakowania z papieru i tektury1501010152224305291656422AMINEX Sp. z o.o.

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0600Opakowania ze szkła150107

 3,1280Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312141261004Mediaprint Sp. z o.o.

 0,9680Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,6570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0830Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Aluminium170402

 3,3670Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041459351105272672259Wiking - Restauracje 

sp. k.

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 20,6100Odchody zwierzęce0201066101258737750023405Zakład Masarski 

"Edlas" Głębocki 

Edward

 23,4500Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201

 42,7200Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 6,9700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0099Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103610116791"OKO-SYSTEM" 

Tomasz Rezner

 0,0003Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,5700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214140120916FAST Poland Sp. z 

o.o.

 0,0240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180126336585251661440Acciona 

Nieruchomości Sp.z 

o.o.

 0,2400Papier i tektura200101

 0,9800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G52.12.Z0112418969510065428PRAKTIKER POLSKA 

SPÓŁKA Z O.O.

 102,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 21,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,7800Opakowania z drewna150103

 0,0830Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4880Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,4200Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

2493



 3,4600Żelazo i stal170405

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0087Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101741337741833783Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Sławomir Gibek

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104010851130144264Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Roszkowska

 416,2400Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

0105081420781995272613363Marathon Oil Polska 

Sp. z o.o. Ziomaki

 125,5400Inne niewymienione odpady010599

 1,2970Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,9300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

2494



 0,0990Filtry olejowe160107

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,5700Drewno170201

 0,1500Opakowania z papieru i tektury1501010108105011230030689"BUDOMAT" PRUS 

Spółka Jawna

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0322Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116845908212200883OŚRODEK 

MEDYCYNY PRACY 

SPÓŁKA Z O.O. 

PRZYCHODNIA 

LEKARSA"VIS"

 4,0000Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108G52.31.Z1462638359522120769DUO FARMA Sp. z 

o.o.

 0,1610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140787827 000251132127519"RODZINNY" NZOZ

 47,4470Odpady tworzyw sztucznych0702130123797405222067421A.Schulman Polska Sp 

z o.o.

 0,1000Syntetyczne oleje hydrauliczne130111

 0,0900Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

2495



 1,8250Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166342530327792164116V&P Agencja 

Reklamowa Sp. z o.o.

 0,0070Papier i tektura200101

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110158964479521796555J R Serwis Rajmund 

Rałowski

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0720Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0070Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Opakowania z metali150104

 0,0190Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3690Zużyte opony160103

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,0080Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

2496



 0,0100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1600Tworzywa sztuczne160119

 0,2020Szkło160120

 0,0050Inne niewymienione odpady160199

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8520Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0600Aluminium170402

 0,6400Żelazo i stal170405

 0,0430Papier i tektura191201

 0,0715Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025507410067581855993USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

SŁAWOMIR 

POPIELARCZYK

 92,5000Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

0402220050947967960035194B&M CLOTHING 

COMPANY SP. Z O.O.

 26,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 14,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0290Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091409873197010072370VITAFARMA 2007 Sp 

z o.o.

 0,0370Papier i tektura191201

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186102137617741011868ROL CENTRAL

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2497



 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6701197887981020335Praktyka 

Stomatologiczno-Lekar

ska Rita Grotowska

 0,0163Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051302030015661003044FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWA 

URODZAJ

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Zużyte opony160103

 0,0010Filtry olejowe160107

 0,4450Metale żelazne160117

 0,0640Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141404376888261966177RS-COM PIOTR 

STACHURSKI

 0,0480Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103G51.57.Z2800852787581725262Teresa Samsel Skup 

Złomu

 0,0350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110013797285260212931Bank Millenium S.A.

2498



 2,4390Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 14,3780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5640Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,2500Drewno170201

 0,2400Szkło170202

 0,9670Tworzywa sztuczne170203

 1,9370Żelazo i stal170405

 0,8740Papier i tektura200101

 1,2030Odpady wielkogabarytowe200307

 0,3191Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161895971132188610GADMED SP. Z O.O.

 0,1400Osady z mycia i czyszczenia0201010003878038220002442Gminna Spółdzielnia 

"S.Ch" w Kołbieli

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5000Odpadowa papa170380

 0,1100Szkło200102

 0,1400Tworzywa sztuczne200139

 0,0600Metale200140

 0,1800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

2499



 0,4550Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.30.A012513262 00163KASA ROLNICZEGO 

UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNEGO 

CENTRALA

 0,7250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0270Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1000Metale żelazne191202

 0,0700Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0040Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010116616125321018101NZOZ MERADENT

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,3900Tworzywa sztuczne i guma1912041466588125311689526MISURA SP Z O O

 1,5200Opakowania z papieru i tektury1501016906947498133093826BAĆ POL S A

 1,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1820Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 20,2000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z6701226847980005569ZAKŁAD GARBARSKI 

"GARBOPOL" s.c.

 1,6500Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

2500



 0,6500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135513162687571045502Firma Handlowa 

"Jol-Met" Jolanta 

Grabowska

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202DF23.20.B6102241507741010030Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"PETREX" Sp.j.

 0,0000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 1,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086702063817962135126Firma Usługowa 

Handlowa Krzysztof 

Bińkowski

 0,2150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,5300Zużyte opony160103

 0,4100Filtry olejowe160107

 0,1720Płyny hamulcowe160113

 0,0700Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 476,5760Metale żelazne160117

 9,3950Metale nieżelazne160118

 16,9650Tworzywa sztuczne160119

 7,3280Szkło160120

 1,6000Inne niewymienione elementy160122

 5,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

2501



 0,2950Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162775165252173949CONSTANS-MED 

Centrum Specjalistyki 

Medycznej

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104291918211238317Gabinet Lekarski 

Alergologiczny Joanna 

Orchowska

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130147716501130031181PIEKARNIA 

WAWERSKA - M.A.T. 

BŁASZCZAK

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7116904198212214951NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ, 

PORADNIA 

DERMATOLOGICZNA

 13,1000Zużyte opony1601030309321348251847732TRAFICA

 2,8200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,2000Żelazo i stal170405

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097118729078212224180FAMILIJNA Dzido, 

Obrębska-Ludwiczuk 

S.J.

2502



 0,0382Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0118108221130133970Prakt. Stomatologiczna 

Maria 

Redlińska-Górnicka

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037100510028261099384ISPL Anna Kaczyńska

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090103744901250020518Apteka dr n. farm. 

Grażyna Glass

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7100905978211037636Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Baszun ul. 

Sobieskiego 5

 0,0300Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201142782900Gabinet Weterynaryjny 

DOM-VET

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090167692605242373345MISINPEX MEDIC SP 

Z O O

 1,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050130898509511553905Auto S.T.D. Mechanika 

Pojazdowa

 0,3700Filtry olejowe160107

 0,0020Odpady zawierające rtęć060404010156326Wojskowy Instytut 

Chemii i Radiometrii

 0,0670Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

2503



 0,0630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1960Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,1870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030007860935250008904Instytut Sportu

 0,3920Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,2460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0122509865270015215NZOZ LEK-MED 

Małgorzata Kozłowska 

i Wspólnicy Sp.j. 

ul.Synów Pułku 9

 3,2000Żelazo i stal170405DK29.56.B0100258775210087174FETCO INC SP. Z 

O.O.

 1,2000Skratki1908011427271508262172692Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 1,5000Zawartość piaskowników190802

 2,2000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 3,5000Skratki1908010005512667742137399Gmina Staroźreby

 0,4000Zawartość piaskowników190802

 17,7600Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,1080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160122462465251554572ARMOR POLSKA SP. 

Z O.O.

 13,0100Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.23.Z1309645915661873710Gospodarstwo Rolne 

JEGLIŃSKI Sp.z o.o.
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 0,1110Inne niewymienione odpady020199

 0,0300Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0680Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1130Opakowania z metali150104

 0,1300Opakowania ze szkła150107

 0,2400Opakowania z tekstyliów150109

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0710Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6360Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 148,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056727601997981314864ZAKŁADY DRZEWNE 

GAJEWSKI - MICHAŁ 

GAJEWSKI

 4,2000Zmywacz farb lub lakierów080121

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0024Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6000Żelazo i stal170405

 580,7600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701016103980007742328946Zakład Usług 

Ogólnobudowlanych 

TEKOBUD Sp.j

 45,6600Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

 9,0000Drewno170201

 4,5000Odpadowa papa170380

 5,4400Żelazo i stal170405

 1,8600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182610350720FERMA DROBIU Karol 

Dolman

 1,4660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152754615262678390Synexus Polska Sp. z 

o.o.

 2,1910Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z0158876035262802335DEKA IMMOBILIEN 

INVESTMENT GMBH 

SP Z O O ODDZIAŁ W 

POLSCE

 1,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,1640Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4480Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,6820Papier i tektura191201

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501015503725147610000427Firma 

Handlowo-Usługowo-Tr

ansportowa 

"TRANS-BOK" 

Krzysztof Gadomski
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 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161195277291467372Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0104163595241664448Iwona Krysiak Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0275Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500812777571080007NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"ALFA-MED"

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1 139,0100Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A5503779317620004527ZAKŁADY MIĘSNE 

SOMIANKA ANDRZEJ 

RUCIŃSKI

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0123Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020129339305212756202GABINET 

WETERYNARYJNY 

URSZULA SZEWCZYK

2507



 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202550482326Przedsiębiorstwo 

Transportowe  

Handlowo Usługowe 

"Palbor" SERVICE 

Tomasz Borek

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,7210Zużyte opony160103

 0,0392Metale żelazne160117

 0,0240Metale nieżelazne160118

 0,0017Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

18010314642213324 Clinic Zadrożny 

Stomatologia Sp. J.

 0,0001Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

0702170128984289521137551Pracownia Techniki 

Dentystycznej 

Agnieszka Tyszuk

 0,0200Inne niewymienione odpady101399

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0013Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0001Opakowania z metali150104

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0006Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,3600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z1404138195222797527Centrum Medyczne 

Bemowo Sp. J.

 0,3900Roztwory utrwalaczy090104

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0003Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0390Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116452358211122075N.Z.O.Z. 

PRZYCHODNIA 

LARYNGOLOGICZNA 

"LARYNX" ul. 

Mickiewicza 35

 1,5250Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0004408687610002395SPÓLDZIELNIA 

MLECZARSKA 

"MAZOWSZE"

 5,5400Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 900,8000Odpadowa serwatka020580

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0230Filtry olejowe160107

 0,0295Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0675Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0397Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0098Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,7000Żelazo i stal170405

 27,6700Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 53,9800Opakowania z papieru i tektury1501011404895151181832376Alfa Logis Sp. z o.o.

 19,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,3200Opakowania z drewna150103

 7,1000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802011467235675661935339Gabinet Weterynaryjny 

DREAM VET 

Agnieszka Krupińska

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DK29.22.Z1426724367962762018PP-H "Ralf" Pudelski 

Rafał

 8,5400Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6000Żelazo i stal170405

 0,0270Opakowania z papieru i tektury150101DL33.10.B6729933319482337055Zakład Techniki 

Medycznej "Unimed"

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1410580881132287602PRAKTYKA STOM. 

MONIKA MAŁEK

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012877277KOMISJA DO 

ZWALCZANIA 

DOPINGU W 

SPORCIE

 0,0010Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804105503633507580011603PPH KONPAK 

Gnatowski Konrad
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 0,0012Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,1800Opakowania z papieru i tektury150101DI26.82.Z5105253347390207958STYR-BUD SP. Z O.O.

 0,6690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,2700Opakowania z drewna150103

 0,0073Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118288005251294088GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZYGMUNT PAŁECKI

 0,0049Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180119672745252280125GARDENIA Sport Sp. 

z o.o.

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0440Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181405449297742969237WETLEK Chrostowscy 

Sp.j.

 0,0004Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096706510307960006962APTEKA Urszula 

Włodarczyk

 0,1280Opakowania z papieru i tektury1501019309320288991729308DMS Sp. z o.o.

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 92,1770Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708823728121170923Indywidualna Praktyka 

Lekarska lek. stom. 

Anna Popis-Witkowska

 0,0061Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116000941180732632Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Banaszczyk-Rozbicka

 18,6550Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z0149286071132109846VOLVO AUTO 

POLSKA SP. Z O.O.

 4,9000Zużyte opony160103

 0,7300Filtry olejowe160107

 0,5000Metale żelazne160117

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Inne niewymienione elementy160122

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,8300Baterie i akumulatory ołowiowe160601712565461MIX Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Renata Sawicka, Jacek 

Sawicki
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 0,0092Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504282107621016573Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ewa Żółkowska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Papier i tektura200101DD20.40.Z0130240515321160750F.P.H.U. WISART 

Janusz Wiśniewski

 0,0400Tworzywa sztuczne200139

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020600357309221478934Gabinet weterynaryjny 

Sprzedaż artykułów dla 

zwierząt Jacek 

Warmiński

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031305049265690002320Przychodnia Lekarzy 

Specjalistów "OMEGA" 

Andrzej Marek 

Andrzejewicz

 0,0710Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406036103432009710335631Przedsiębiorstwo 

Robót 

Drogowo-Budowlanych 

S.A.

 0,0045Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507
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 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213013057990EXPO-SPED Sp. z o.o.

 0,0240Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 81,6000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.21.Z7100149988220005104AKPUD SP.J.

 0,0010Zużyte roztwory trawiące080316011702216ZAKŁAD 

MECHANICZNY  

JULIUSZ 

ŁUKASIEWICZ

 5,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0100Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0400Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania z drewna150103

 0,0400Opakowania z papieru i tektury1501010154336355272395073SkanSerwis Sp. z o.o.

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Tworzywa sztuczne170203

 0,5000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0600Zużyte opony1601030062134935240402060TIM Diagnostyka 

Medyczna Sp. z o.o.
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 0,0311Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021461442208741568459Gabinet Weterynaryjny 

"ROSVET" lek. wet. 

Małgorzata Rosłońska

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0102824859511297359Bidzińska Maria 

Gabinet Stomatologii

 11,5200Opakowania z papieru i tektury1501010174276621181624643KORPORACJA KGL 

S.A.

 10,4090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0123519315271645361USŁUGI LAKIERNICZE 

"JAWORSKI"

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,4500Metale żelazne160117

 0,0450Tworzywa sztuczne160119

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104672408241217544Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Sowa Pajda
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0157705971251024352GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Joanna Jasionek

 0,0650Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.87.Z0104653461130082801Jungheinrich Polska 

Sp. z o.o.

 1,5200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1260Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,4000Zużyte opony160103

 0,1680Filtry olejowe160107

 0,3870Tworzywa sztuczne160119

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9335Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 50,3200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,0800Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606

 9,2900Żelazo i stal170405

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708423327961099523Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzta Głażewska
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 0,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081426554261250623501MG.AUTO-SERWIS 

Marcin Górski

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,0030Płyny hamulcowe160113

 0,1750Metale żelazne160117

 0,0350Inne niewymienione elementy160122

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414128008221853076IZABELA 

STARZYŃSKA-MAGUZ

A

 1,7100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080132113911230796747M. D. Auto Mariusz 

Dyszkiewicz

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1700Filtry olejowe160107

 0,1200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,2450Metale żelazne160117

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,0000Opakowania z papieru i tektury150101N85.11.Z0122982725241879077Mazowiecki Szpital 

Bródnowski w 

Warszawie Sp. z o.o.
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 0,6320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,4000Ołów170403

 5,2960Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 120,5500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3960Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0200Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810116939835251334623GABINET 

WETERYNARYJNY 

Przybylski Sławomir

 0,0255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 3,8300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051410367157581059285Fado Jarosław 

Kleczkowski

 0,0960Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0420Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111446930175681499798AUTO KOLOR Bartosz 

Zaręba

 0,0050Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Tworzywa sztuczne160119

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012345994Gabinet 

Stomatologiczny 

Wojciech Mullanowski

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030105436105211111791Renata Pawlak 

STOMATOLOGIA 

PROTEZY EKSPRES 

NAPRAWY

 0,1500Wody popłuczne i ługi macierzyste0706010103854005270010985Schulke Polska Sp. z 

o.o.

 0,0900Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604

 0,0600Zwroty kosmetyków i próbek070681

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0200Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0030Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0700Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)160903

 0,0190Rozpuszczalniki200113

 0,1430Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne

200129

 0,0080Detergenty inne niż wymienione w 20 

01 29

200130

 0,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101425394015691857236Gospodarstwo Rolne 

Miączyn Koźlakiewicz

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0280Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0112537879521014765Gabinet 

Stomatologiczny Anna 

Popiełkiewicz

 0,0067Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034309015987162153795ENDO-MED 

CENTRUM 

MEDYCZNE

 0,0240Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205O90.02.Z0161744378381171003Zakład Wytwarzania 

Odpadów 

Niebezpiecznych
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 0,0240Benzyna130702

 0,1200Zużyte opony160103

 7,6400Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 1,1240Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0020Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0160Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0360Zbiorniki na gaz skroplony160116

 8,7640Metale żelazne160117

 0,4670Metale nieżelazne160118

 0,0480Tworzywa sztuczne160119

 0,0650Szkło160120

 0,0410Inne niewymienione elementy160122

 0,1260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117996061250281207Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0272Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174191605311331724Gabinet 

Stomatologiczny 

Mariusz Orzeszyna

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0590Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090158565198371685634FLOS s.j.Bianka 

Rembiejewska-Zielińsk

a Malwina 

Rembiejewska-Karbow

nik

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708955417961372309"Arumdent" Gabinet 

Dentystyczny Marek 

Zatorski

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302045309411527490018300Bitunova Sp. z o.o.

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7640Opakowania z metali150104

 1,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,8000Asfalt zawierający smołę170301

 1,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016114176907742809077ARGENTUM 

BIŻUTERIA RAFAŁ I 

KONRAD 

STACHURSCY

 3,9000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008

 0,0340Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0255Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081455009195342481985SUPER SERWIS SP Z 

O O

 0,0850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0230Filtry olejowe160107

 0,6920Metale żelazne160117

 0,0820Tworzywa sztuczne160119

 40,0000Opakowania wielomateriałowe1501050152084185211741871ARTOM GRAŻYNA 

AMBROZIEWICZ

 50,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 0,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204610010093UTH MACH-TRANS 

Adam Morawski

 4,5000Metale żelazne160117

 0,6000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0453Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502018477621022214Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

specj.poł-gin. Sławomir 

Piwowarczyk

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Inne niewymienione odpady0705990162782505213078684DOSIS Sp.z o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0800Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,5970Papier i tektura191201

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415620887582273282NZOZ 

PIELĘGNIARSTWO 

ŚRODOWISKOWE 

s.c.

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080117426355361019489Zakład 

Remontowo-Budowlany 

Stanisław Pecura

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107
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 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K72.30.Z0173619575262562977PKP Informatyka Sp z 

o.o.

 0,5520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Papier i tektura191201

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103021991922D&R Holdings Sp. z 

o.o.

 145,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.57.Z7102861078220014818METKOL TOMUSIAK 

WOJCIECH

 14,3000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 21,5000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 1,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 49,5000Żelazo i stal170405

 0,3000Cyna170406

 22,2000Mieszaniny metali170407

 2,2000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

2526



 2,9660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030150531285211454901CORTEN MEDIC 

TOMASZ SIKORA

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216DE22.22.Z0002743355250010114ZAKŁADY GRAFICZNE 

DOM SŁOWA 

POLSKIEGO

 0,2070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031410121817971960686Specjalistyczna 

Grupowa Praktyka 

Lekarska SONOMED 

S.C.

 0,1680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081461612185272677943WFC Investments Sp. 

z o.o.

 1,2500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1890Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7102536688211050022STOM-CHIR Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczno-Chirur

giczny

 54,7000Skratki1908011421330181231200082LESZNOWOLSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE Sp. z 

o.o.

 16,6750Zawartość piaskowników190802
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 1 077,8000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 379,1890Odpady tworzyw sztucznych070213G51.19.Z0705039855530101361ALPLA OPAKOWANIA 

Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH SP. Z 

O.O.

 0,2090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,7300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 110,2010Opakowania z papieru i tektury150101

 37,4090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 138,9200Opakowania z drewna150103

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0970Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1700Opakowania z papieru i tektury150101DA15.89.Z6727311407960075874"JOWA" J.PAFF, W. 

ROGOŚ

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,7850Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.61.Z0110034351180001489INTERCHEMALL 

ZESPÓŁ MŁYNÓW 

JELONKI SP. Z O.O.

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 16,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 15,4650Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6720231769481735262Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0102680191130961951Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Ewa Błażejczyk

 0,0101Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0158749909521955284HANI ABOU TARE

 0,0184Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027115570638261761386ART-WET Katarzyna 

Niemotko-Michalik

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160721187909372164234REM-MAR R. I M. 

PIOTROWSCY SP. J.

 27,5000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050126890735361002520OJ-BUD Jacek Orzech

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0410Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1000Zużyte opony160103

 0,0520Filtry olejowe160107

 0,0165Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 1,2149Metale żelazne160117

 0,0425Metale nieżelazne160118

 0,1230Tworzywa sztuczne160119

 25,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,7700Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,5000Drewno170201

 0,0520Aluminium170402

 0,0440Żelazo i stal170405

 11,5600Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 265,7600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,8700Żelazo i stal1704051420582398361162395P.H.U. "MARECKI" 

Marek Skrocki
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111941225221047273Prywatna Praktyka 

Lekarska M. 

Bacz-Malinowska

 0,0080Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081433428017591583757ELEKTROCAR Karol 

Chrzczonowski

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,7540Żelazo i stal170405

 0,1100Opakowania z papieru i tektury1501010005715189481624025Sąd Okręgowy w 

Radomiu

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0820Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0493Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426079181132815449VITAL CLINIC Sp. z 

o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122861689511604258NZOZ GABINETY 

STOMATOLOGICZNE

 0,0100Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101142531411FHU AUTO 

MAXTadeusz 

Kiernozek
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 0,0380Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,1500Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0320Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 0,0040Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1200Metale żelazne160117

 0,0100Tworzywa sztuczne160119

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012167370GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOŻENA 

KALINOWSKA-WENN

E

 0,2310Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803187115850078221855974Starostwo Powiatowe 

w Mińsku Maz.

 0,1157Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0250Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 237,6400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041412249605321956443Lodziarnie Firmowe Sp. 

z o.o. S.K.A.

 36,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 17,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097100161878260000337Apteka Elżbieta 

Michalik

 0,0246Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103DL33.10.A0123396405361044961NZOZ PRODENTAL 

Joanna Bronowska

 0,0026Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039108662875291555187SALON FRYZJERSKI 

ANNA KUBIAK

 0,0090Opakowania z papieru i tektury150101006219490WIP DRUK Sp. z o.o.

 0,2460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 8,3600Papier i tektura191201

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092776497346262661361APTEKA 21 SP. Z 

O.O.

 0,1460Papier i tektura191201

 1,5460Zwroty kosmetyków i próbek0706810120923231180009700NATUR PRODUKT 

ZDROVIT SP. Z O.O.

 10,9140Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,2050Opakowania wielomateriałowe150105

 7,5620Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463023575272023472ZAKŁAD USŁUG 

POGRZEBOWYCH 

NIEBO ANNA GLINKA 

NOWAK

 0,0250Opakowania z papieru i tektury1501011421717405671874556TRAKTOR Sp. z o.o.

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0250Opakowania z drewna150103

 0,3400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A6705222547961065205PPHU "MEBLO-FAL" 

IMPORT-EKPORT 

ROMAN FALIŃSKI

 0,3600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6090Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.85.Z0161145015213039810AJINOMOTO POLAND 

SP. Z O.O.

 87,4890Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 0,1679Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 14,3500Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0590Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,1550Opakowania wielomateriałowe150105

 0,0759Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5632Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,0091Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,7060Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0128Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0002Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6563Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,6560Mieszaniny metali170407
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 0,5330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086708547377971243938AUTO-NAPRAWA 

Pulkowski Dariusz

 0,0090Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1400Zużyte opony160103

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0090Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Szkło160120

 0,0870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0060Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0030Aluminium170402

 0,5700Żelazo i stal170405

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090173953475311517819APTEKA "HERBA" 

s.c.

 0,0180Inne baterie i akumulatory160605M80.10.A0130016605272134852Przedszkole nr 269
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 0,1345Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035251577679Dom Pomocy 

Społecznej

 0,0115Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3170Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501130001817SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

GĄSOCINIE

 117,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463665069491577600Niepubliczny Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy im. Jana Pawła II

 0,0490Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208N85.11.Z6702093567962223540Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny w 

Radomiu

 24,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Opakowania z metali150104

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1350Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,1350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,1300Inne baterie i akumulatory160605

 9,7800Żelazo i stal170405

 1,6420Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 117,2980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 171,0280Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5420Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,5490Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 8,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0036Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109142629660E.i T. BUDZOWSCY 

SP. J.

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104350918261437823Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

M.Kusiński
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 11,7080Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182K73.10.E000001784 000395250007425SGGW- Rolniczy 

Zakład Doświadczalny 

WILANÓW OBORY

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Filtry olejowe160107

 2,0000Metale żelazne160117

 4,7600Tworzywa sztuczne160119

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141427386841231235005CENTRUM KULTURY

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085503542327621005026Usługi 

transportowo-dźwigowe 

Zbigniew Chmielewski

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Żelazo i stal170405
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 0,0084Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158472365361760309NZOZ "AGMA" 

CENTRUM 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ

 275,8000Opakowania z papieru i tektury150101G51.46.Z8702278048790017162Neuca S.A.

 6,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0070Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0060Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 28,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6110646597742617254Centrum Medyczne 

BMC Wyszogród

 0,0050Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120122178659521215498MOLSKI MOTORS

 0,6880Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,5100Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 0,0250Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0020Płyny hamulcowe160113

 1,9100Metale żelazne160117

 0,2800Metale nieżelazne160118

 0,3700Tworzywa sztuczne160119

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080112868709521016310Mechanika Pojazdowa 

Waldemar Bala

 0,0099Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037503720348381073298Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Zabłocka-Wnuk

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2700Inne niewymienione odpady040199711791712ZPO CARINII Grzegorz 

Urawski

 0,1650Inne niewymienione odpady040299

 0,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 161,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101I60.21.B0173404415291640591PKS w Grodzisku Maz. 

Sp. z o.o.

 0,0110Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,1250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2500Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,2300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0940Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 10,7540Zużyte opony160103

 0,7470Filtry olejowe160107

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,3470Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037504522608381027269Prywatny Gabinet 

stomatologiczny 

Jolanta Ernt

 0,7740Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051416419597582277162Miejski Zakład 

Komunikacji Sp. z o.o.

 0,4500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,1500Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4950Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0025Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413862667971832391Pracownia 

Dentystyczna Kardent 

Jakub Karłowicz

 0,0355Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011584691GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

BOŻENA MAKOWSKA

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037581512684Centrum Medyczne 

LeczyMed

 0,0275Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031410430001131158713Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Ramel-Tęcza

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208010427038DUKIEWICZ Sp.j.

 0,0550Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,0660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7000Zużyte opony160103

 0,4660Filtry olejowe160107

 0,1150Płyny hamulcowe160113

 0,1320Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2000Tworzywa sztuczne160119

 0,5000Szkło160120

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7000Żelazo i stal170405
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 0,0305Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103882887741810049Indywidualna Praktyka 

Lekarska Anna 

Rogulska

 0,0009Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141563343NZOZ Przychodnia 

Rehabilitacji 

"AM-MED" s.c.

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802035500111477591013652Gabinet weterynaryjny 

Zbigniew Konrad

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080161412315311161558P.H.U. WÓZKI 

WIDŁOWE 

Buczkowski Paweł

 2,0000Zużyte opony160103

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1500Zmieszane odpady opakowaniowe1501060160565835272246479Gimnazjum Nr 45 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi im. 

Powstania 

Warszawskiego

 0,3430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3650Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0680Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0050Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,9400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2600Żelazo i stal170405

 1,5610Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003010130012005272136302PRZEDSZKOLE NR 

172

 7,7400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101O90.02.Z6700964618110004919Samorządowy Zakład 

Budżetowy Usług 

Komunalnych w Lipsku

 15,0700Skratki190801

 7,0000Zawartość piaskowników190802

 0,8070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0110155855210125259BONELLI DENTAL SP. 

Z O.O.

 643,0300Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.B5500239377580000114ZAKŁADY MIĘSNE 

PEKPOL OSTROŁĘKA 

S.A. W OSTROŁĘCE 

(daw. ZAKŁADY 

MIĘSNE OSTROŁĘKA 

S.A. W UPADŁOŚCI)

 198,0500Odpadowa tkanka zwierzęca 

wykazująca właściwości 

niebezpieczne

020280

 37,3900Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 18,0900Opakowania z papieru i tektury150101

 6,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,3000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,6600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6300Aluminium170402

 28,9400Żelazo i stal170405

 2,3900Mieszaniny metali170407

 1,5000Opakowania wielomateriałowe150105F45.21.C017322058 000415262548753"TK Telekom" sp.z o.o.

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,5620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,1180Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 31,8600Drewno170201

 19,6520Żelazo i stal170405

 0,3000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,5000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803187501519948371511874Starostwo Powiatowe 

w Sochaczewie

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O90.03.Z0010936767620009401Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Tłuszczu

 0,0093Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 17,0500Skratki190801

 5,1000Zawartość piaskowników190802

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163947659521848884SZPZLO 

Warszawa-Rembertów

 3,0500Opakowania z papieru i tektury150101052144632MAXXX Wojciech 

Żmiejko

 1,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500306477571134878INDYWIDUALNA 

SPECJALISYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

E.SEPEŁOWSKA

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,8280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101790725211121163"Nasze Zdrowie" 

Spółka z o.o.

 0,0855Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160110310295210080798PRZEDSIĘBIORSTWO 

PROJEKTOWO 

BADAWCZE I 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWE ACS SP. 

Z O.O

 0,0185Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504364387621058873Indyw. Praktyka 

Lekarska Joanna 

Katarzyna

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123971175251377762Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Wanda 

Chodorowska-Sawczuk

 0,0100Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208DL31.20.A0106954319520002748JM TRONIC SP. Z 

O.O.

 7,4170Opakowania z papieru i tektury150101

 6,7750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,1460Opakowania z drewna150103

 0,1070Opakowania ze szkła150107
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 0,0810Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0260Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5170Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0870Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0160Inne baterie i akumulatory160605

 1,7790Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1820Aluminium170402

 33,1300Żelazo i stal170405

 0,4060Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035103730257391042287INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JOANNA 

OLBROMSKA

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035506604207621716365MONDEX Sp. z o.o.
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 0,1450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101196748261242433Gabinet 

Stomatologiczny 

Elżbieta Wiśniewska

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101000319233PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

BUDOWLANYCH I 

PREFABRYKACJI 

PRESBET

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3900Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1700Drewno170201

 23,5590Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B0112737781180089082Pol-Mot Auto Sp. z 

o.o.

 0,3020Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 11,4070Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6920Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 6,7000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 1,1300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,7530Zużyte opony160103

 3,8400Filtry olejowe160107

 0,2520Płyny hamulcowe160113

 0,1080Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 9,3240Metale żelazne160117

 3,3900Tworzywa sztuczne160119

 1,8410Szkło160120

 0,4680Inne niewymienione odpady160199

 0,0680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2040Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,4190Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0001Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

1606041400804538631439844Centrum Stomatologii 

ArtDENT Arleta 

Tułodziecka

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 800,0500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701076303521687821015503PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWE „EKO - ZEC" 

Sp. z o.o.

 0,7010Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112DH25.24.Z1300049455680001649PPHU "ARTGUM" SP 

J KARPIŃSKI, 

SOBIERAJ, 

SADOWSKI
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 0,8980Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 0,7650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,9700Opakowania z metali150104

 1,7860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 21,8850Aluminium170402

 4,3140Żelazo i stal170405

 0,0045Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 153,8970Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z7116203478231426476Handel Artykułami 

Mięsnymi -Euzebia i 

Ryszard Onyśk Sp. 

Jawna

 188,8100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 434,9600Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,1500Zużyte opony160103

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706364509481691866Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Miękus-Pączek

 0,0172Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103660457351313515Prywatny Gabinet 

Lekarski Bożena 

Samelska
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 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091404657278991249287"VITA" Małgorzata 

Fijałkowska

 0,0460Papier i tektura191201

 0,2700Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111I60.21.A6706738527960012796MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI W 

RADIOMIU SP. Z O.O.

 0,2000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 7,4420Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9640Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,8000Zużyte opony160103

 0,9530Filtry olejowe160107

 7,0000Metale żelazne160117

 0,2000Metale nieżelazne160118

 0,8000Tworzywa sztuczne160119

 1,3000Szkło160120

 0,9000Inne niewymienione odpady160199

 0,1990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,2600Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,2000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1406976795110138268GAB. STOM. LEK. 

STOM. ALEKSANDRA 

PAPROCKA-MIŁOSZ

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180154878555252270517T&R TECHNOLOGY & 

RENEWAL Sp. z o.o.

 0,3450Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,0350Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje niebezpieczne

120120

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,7800Mieszaniny metali170407

 2,9100Inne oleje hydrauliczne130113F45.21.D0126189371250013866"STD Nasiłowski" 

Stanisław Nasiłowski

 3,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5000Filtry olejowe160107

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 990,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 33,4100Osady z klejów i szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 11

0804121425235641090001735EOC BELGIUM N.V. 

O/Polska

 4,1550Inne niewymienione odpady080499

 16,7400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 18,3900Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 8,4190Żelazo i stal170405

 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503590927581077981Przychodnia Lekarska 

"Doktor W. Grzyb"

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030128382545212675797Gabinet 

Stomatologiczny Artur 

Temczuk

 1,2560Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304N85.12.Z0003067798231422165Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Sokołowie Podlaskim

 0,4300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,6200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0971Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,3810Żelazo i stal170405

 0,9740Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102
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 38,5118Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0150Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0064Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1200Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DA15.11.Z6728569307961471796P.P.H.U. 

EKSPORT-IMPORT M. 

I M. MAJEWSCY

 0,2400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,6400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205146470221Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Grodzisku 

Mazowieckim Sp. z 

o.o.

 0,7000Zużyte opony160103

 0,0480Filtry olejowe160107

 16,3000Metale żelazne160117

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1000Odpadowa papa170380

 289,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 7 324,4000Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501
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 3 115,9000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 5,0000Zawartość piaskowników190802

 95,1000Metale żelazne191202

 0,3000Metale nieżelazne191203

 468,6000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 129,0000Odchody zwierzęce0201064308967408121027344ARTUS IRENA 

PAWLONKA

 147,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 143,0000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416363037591428264NZOZ Opieka 

Pielęgniarstwo 

Środowiskowo-Rodzinn

e Elwira Pecko

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095922996937712664243KJRB Sp.z o.o.

 0,0170Papier i tektura191201

 0,0520Opakowania z tworzyw sztucznych1501020152255005262643500Bristol-Myres Squibb 

Polska Sp. z o.o.

 283,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,8780Papier i tektura191201
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 0,1510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0161413951132185669Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

NASZA 

STOMATOLOGIA Sp. 

z o.o.

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172330769511854015ALEGRO-MED

 0,0125Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0675Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016207237Gminny Ośrodek 

Zdrowia

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,7300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.51.Z6729936387962615688Polcynk Sp. z o.o.

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9200Żelazo i stal170405

 167,1800Opakowania z papieru i tektury150101I63.40.C6320517267810025219Raben Polska Sp. z 

o.o. ul. Stefana 

Batorego 6

 75,4200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 2,2000Opakowania z drewna150103

 81,9800Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,1000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 6,2900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 7,3400Papier i tektura200101

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030156176195210325219Beaty Care 

Indywidualna Praktyka 

LEKARSKA Ewa 

Kosińska-Jedlińska

 2,4760Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z6702141048121284650ZŁOMOTEX 

POKORNICKI 

MIROSŁAW
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 0,2430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 10,8720Zużyte opony160103

 0,0690Filtry olejowe160107

 0,0690Płyny hamulcowe160113

 1,2580Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 299,1190Metale żelazne160117

 22,6120Metale nieżelazne160118

 3,6780Tworzywa sztuczne160119

 4,5210Szkło160120

 4,8110Inne niewymienione elementy160122

 4,5510Inne niewymienione odpady160199

 5,7040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3560Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,7700Zmieszane odpady opakowaniowe1501060128627495250010982TOTALIZATOR 

SPORTOWY SP. Z O. 

O.

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

2562



 16,9200Odpady wielkogabarytowe200307

 6,5400Opakowania z tworzyw sztucznych1501027504408768371002210"BEST-CHEM"  PPH 

Jerzy-Jacek Apka

 2,4000Opakowania wielomateriałowe150105

 20,0000Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) inne niż wymienione w 16 

10 03

161004

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021404900406471838680SKŁAD OPAŁU SKUP 

I SPRZEDAŻ ZŁOMU 

CZESŁAW 

MARKOWSKI

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0172617531132295470Apteka Zieleniewska 

Halina, Kasprzycka 

Marzena

 0,0710Zmieszane odpady opakowaniowe150106013001156Przedszkole nr 133

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1 802,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020112218479521026596Grażyna Malczewska 

Lekarz Weterynarii

 2,6400Opakowania z papieru i tektury1501010021520628220004760PWP-U INTER-SANO 

SP. Z O.O.

 1,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9300Metale żelazne160117
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 0,0287Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0214Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031418792995262749799Prywatna Praktyka 

Lekarska Zdrowie i 

Sukces Anna 

Wilczyńska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0725Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163479615321036435Gabinet Okulistyczny 

Małgorzata Gruchoła

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500706647581344169NZOZ Przychodnia 

Lekarza Rodzinnego 

Sabina Angielczyk

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 179,5700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.B0132795495272225365"O-W" Spółka Akcyjna

 0,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,8100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1650Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 21,0400Szkło170202
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 9,6600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0203Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0116193725621632546Gabinet 

Stomatologiczny 

Aldona Fulara-Świda

 39,9300Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DC19.10.Z0115611875340206631GARBARNIA 

NADARZYN Waldemar 

K. Malinowski

 5,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 12,7060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140100064205270203968NESTLE POLSKA 

S.A.

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801045500704057581424603INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

Bogusława Szymańska

 0,0040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111301377935660011113SAWA ELECTRONIC

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0450Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0130Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0110Odpady spawalnicze120113

 0,0020Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204
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 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0005Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,8000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,8000Żelazo i stal170405

 0,0900Mieszaniny metali170407

 0,8700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302089109080118881411462PHU "SELEKT" 

Radosław Gawroński

 3,3960Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040120250601130026398PIEKARNIA K. I 

A.CICHOWSCY, 

E.FEDOROWICZ SP.J.

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208011457892Auto-Naprawa Zdzisław 

Kwiatkowski

 1,0000Zużyte opony160103

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 45,2000Tworzywa sztuczne i guma1912040156180041132332082Jerzy Koniecki
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 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.10.A0155618995222705175PRESTIGE AUTO Sp.z 

o.o.

 0,4050Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 8,4180Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,4000Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 3,2990Opakowania z papieru i tektury150101

 1,7880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2910Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9030Zużyte opony160103

 0,4270Filtry olejowe160107

 0,4580Płyny hamulcowe160113

 4,4000Metale żelazne160117

 0,7860Szkło160120

 0,9730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0144Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101408113595222836919LABOKLIN POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0170Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,0440Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035106515017451433437Specjalistyczna 

Praktyka Lekarsak

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126933605221234265SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

KRZYSZTOF MAJ
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 0,1300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.81.A6705835637980004989Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

Pieczywa STAR-MAR 

Stanisław Grodecki, 

Marek Krzcot

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Oleje i tłuszcze jadalne200125

 4,8500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011462484689842597810P P H U JAN TECH S 

C

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801115512024877591155257MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO i 

LAKIERNICTWO 

Michał Żak

 0,0000Zmywacz farb lub lakierów080121

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0000Metale nieżelazne160118

 0,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,0000Szkło160120

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3200Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103178007741522824Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Zdzisława Gołąb

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801117125558248261342376Auto Mróz Marcin Mróz

 0,0300Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0300Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0700Inne niewymienione odpady120199

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,8000Metale żelazne160117

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,0900Szkło160120

 0,1180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036113673489710170153NZOZ UL-DENT

 558,5050Papier i tektura191201DE22.11.Z0106876505211000198AXEL SPRINGER 

POLSKA SP.Z O.O.

 1,9255Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

1201151428798065252090413AUTO - ROSOŁOWSKI 

BARTŁOMIEJ 

ROSOŁOWSKI

 0,6000Zużyte opony160103

 0,4000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.01.Z6719872807962332080ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

JEDLIŃSK
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 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0467Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122868375321038457Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna 

Dębowska-Gajda

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422354577962214127Gabinet 

Stomatologiczny 

Justyna Bocheńska

 0,0750Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041421212009482552799NZOZ "PT DENTAL" 

S.C.

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034325054299461609778GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY dr n. med. 

Michał Bogusiewicz

 0,1500Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804101424892877010246611Raven Trade Sp.z o.o.

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z metali150104

2572



 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0022Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037500574108371032435Alina Ambroziak 

Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0310Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096720064569482163394JUNI-FARM

 520,4200Opakowania z papieru i tektury150101DN37.10.Z7102087808230003615PPHU BOGUSŁAW 

CZAPSKI

 98,8200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046707984767961102805NZOZ Stomatologia 

"Zuzanna"

 3,9000Inne niewymienione odpady0402990052851258380000943Firma Produkcyjna 

A&A Martoń i Klaja 

spółka

 82,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016707422287961007159EUROWKRĘT K M 

PIASTA I WSPÓLNICY 

SPÓŁKA JAWNA

 12,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,1610Żelazo i stal170405

 0,4000Papier i tektura191201

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213141562711Zespół 

Szkolno-Wychowawcz

ych w Huszlewie

 0,1100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2420Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081415193077582148507AUTO-NAPRAWA 

Piotr Dzięgielewski

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,1860Metale żelazne160117

 50,8600Zmieszane odpady opakowaniowe1501060000177335262897181Ministerstwo 

Gospodarki

 0,2370Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,7530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,6510Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 3,5000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A0116495455321052523"STYL MEB" 

Produkcja mebli 

Janusz Dworakowski

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0220Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Tworzywa sztuczne170203

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180155459145252273898NIKON POLSKA Sp.z 

o.o.

 0,5700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3990Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0071Inne baterie i akumulatory160605

 0,0294Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,1040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111012290649"MALIBU-AUTO-CENT

RUM" SP. Z O.O.

 1,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,3320Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1100Opakowania z drewna150103
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 0,0560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0160Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3330Zużyte opony160103

 0,5980Filtry olejowe160107

 0,1830Płyny hamulcowe160113

 0,2390Tworzywa sztuczne160119

 0,5710Szkło160120

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0162666137271247710TOP-ORTODENT 

Jolanta 

Musialska-Przytuła 

Niepubliczny ZOZ

 0,0210Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B1402031869482398938AUTORYZOWANA 

STACJA OBSŁUGI 

M.Romanowski S.C.

 8,1860Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,2650Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,9510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3730Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7470Zużyte opony160103

 0,7000Filtry olejowe160107

 0,3490Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1360Płyny hamulcowe160113

 0,4800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,5000Metale żelazne160117

 3,9150Tworzywa sztuczne160119

 1,2730Szkło160120

 0,0882Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,2635Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.D0161932165342091474NZOZ "PRZYCHODNIA 

LEKARSKA-ZDROWIE

"
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 0,0390Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1800Opakowania z papieru i tektury150101DH25.12.Z1301940645661001890DOMET 

J.CHMIELEWSKA-BU

RAK, PIOTR BURAK

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1290Aluminium170402

 0,3700Żelazo i stal170405

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090173822675252220809MAGRA PLUS Apteka 

Na Chmielnej

 0,0499Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6708436917991043378Katarzyna Dentkowska

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116501828241574942Poradnia Medycyny 

Rodzinnej REVITA w 

Węgrowie

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051309190825681319980Mechanika 

Blacharstwo 

Pojazdowe Marek 

Baranowski

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,0400Metale żelazne160117

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,2800Inne niewymienione odpady1308993401031715581386445Zakład Usługowy Tank 

Serwis

 3,1600Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0002Opakowania z papieru i tektury1501011428834816482307868Agnieszka 

Dzienisiewicz

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0276Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037501377648361254418NZOZ PRAKTYKA 

LEKARZA 

RODZINNEGO JÓZEF 

JACKOWSKI

 0,0370Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318001295960PHZ SM LACPOL SP. 

Z O.O.

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0780Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103284905271742839Gabinet 

Stomatologiczny Imari 

I. Hezner

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161746151230409667Gabinet Osteopatii i 

Rehabilitacji Ruchowej

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111411927345321390125"HENKO" Tomasz 

Kościesza

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,3890Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031423340309512308740NZOZ Onkolmed - 

Lecznica Onkologiczna 

s.c.
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 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550065284Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Niedzielska

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DI26.66.Z0155614745291675572BUDOKRUSZ SP. Z 

O.O.

 1,5900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,4600Zużyte opony160103

 0,5000Tworzywa sztuczne160119

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6709652827961517883Indywidualna Praktyka 

Lekarska Magdalena 

Surma-Makuch

 0,0590Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5504021497621249461NZOZ Praktyka 

Lekarza Rodzinnego

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0068Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036727701869481945114Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika Białek

 0,0022Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,3000Zmieszane odpady opakowaniowe1501060214509208961513815AN69 Building Sp.z 

o.o.

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020152147035291656540Usługi weterynaryjne 

Agnieszka Duszak

 0,0002Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041427606957010276210KAMAX ESTETYKA 

Sp. z o.o.

 0,0535Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130135765Prywatny 

Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Maria Tyszka

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7500530918371154782Praktyka Lekarska 

lek.stom. Małgorzata 

Sobczak

 0,0019Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,6210Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140002786815261287150Biblioteka Publiczna 

m.st. Warszawy - 

Biblioteka Główna 

Województwa 

Mazowieckiego

 0,0100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A6708416577971029004Mycie i Smarowanie 

Pojazdów Sebastian 

Muszyński

 0,0300Odpady stałe z piaskowników i z 

odwadniania olejów w separatorach

130501

 0,0250Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0200Szlamy z kolektorów130503

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030103100231180037659GABINET LEKARSKI 

M. Adamska Kadlcik

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0143079405221022072BLACHARSTWO I 

LAKIERNICTWO 

POJAZDOWE Marek 

Świontek

 0,2000Metale żelazne160117

 0,1200Tworzywa sztuczne160119
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 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080103343905241000139P.H.U.AUTO SERWIS 

Zygmunt Bieliński

 0,7800Metale żelazne160117

 0,0700Metale nieżelazne160118

 0,5010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161588811251038377Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"BIOS" s.c.

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142953425 000379511370441VELMED MEDYCYNA

 4,5000Opakowania z papieru i tektury1501011215394496792632456CASA REGAL Marta 

Wisiek

 3,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0700Opakowania z drewna150103

 4,5700Opakowania z papieru i tektury1501010013892011130017933DSV Road Sp.  z o.o.

 2,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0426Baterie i akumulatory ołowiowe1606016100552799710286826Bendiks Płock

 0,0785Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102N85.20.Z7116249488221014766PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

DLA MAŁYCH 

ZWIERZĄT DR EWA 

MIERNIK - 

DEGÓRSKA

 0,0985Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0553Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1500Zużyte opony160103710480878STW 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

LESZEK 

LESZCZYŃSKI

 4,3000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0339Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115805175341235089Gabinet 

Stomatologiczny 

Ireneusz Dominiak

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428229305213518781OPTIMDENT Karolina 

Różycka

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090152924945213220745PHARMALEK JET SP 

Z O O

 0,3620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424161997962914646GABINETY 

LEKARSKIE S C
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 0,9880Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050001732491250000071Wojskowe Zakłady 

Elektroniczne Spółka 

Akcyjna

 0,7000Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 1,2850Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,7480Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0720Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,9200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,7390Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,4000Inne emulsje130802

 0,7200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,6400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,6400Zużyte opony160103
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 0,5800Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 10,0100Metale żelazne160117

 0,7500Metale nieżelazne160118

 1,1920Tworzywa sztuczne160119

 4,9190Inne niewymienione elementy160122

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,9190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5500Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 1,8800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3560Tworzywa sztuczne170203

 11,9800Żelazo i stal170405

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706358059481114040Indyw. Praktyka 

Lekarska

 0,0014Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z1408114257571064787Gabinet Kosmetyczny 

"MARIOLA" Mariola 

Napiórkowska

 20,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101010081350BETONIARSTWO 

KAZIMIERZ 

KORZENIAK

 2,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101
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 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030069101349511056615Lecznica Ursynów 

Stokłosy Zespół 

Lekarzy Specjalistów

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.13.Z0104709795261387070DENTAL-MED Joanna 

Tomaszewska-Michals

ka

 0,5530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0895Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708274278121164590Indywidualna Praktyka 

LEKARSKA 

Magdalena 

Lubasińska-Nalepa

 5,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101292379450Zakład Wózków 

Widłowych i Urządzeń 

Magazynowych 

Toolmex Truck Sp z 

o.o.

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,3690Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0640Opakowania ze szkła150107

 0,0410Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,5000Zużyte opony160103

 0,0340Filtry olejowe160107

 2,0600Metale żelazne160117

 1,7450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4450Żelazo i stal170405

 0,1525Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101942785361013647Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Skibniewska

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0246Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110205097741759489NZOZ REH-MED

 0,0016Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 12,4700Opakowania z papieru i tektury1501010154495245252260246"OLA" Sp.  z o.o.

 3,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z0161371815361642544Wojskowa 

Specjalistyczna 

Przychodnia  Lekarska 

SPZOZ

 0,2000Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7720Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706151227971076647Gabinet Okulistyczny 

Małgorzata Tetera

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z100407454PRYWATNA 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

DENTUS

 0,0315Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0005Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180157565689521945481Prywatna Korporacja 

Mieszkaniowa sp. z 

o.o.

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0092Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0893Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5507273317621780707NZOZ "ZDROWIE" s.c. 

w Wyszkowie

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0800Tworzywa sztuczne1601196110466097742487969EMBER Eryka 

Ksiażkiewicz

 0,0180Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2500Odzież200110

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021433250335272476392GABINET 

WETERYNARYJNY 

"WETAXUS"

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020126974865261439499Przychodnia Wet. 

Andrzej Hajdak

 0,0015Opakowania z tworzyw sztucznych1501021413968045222884077PRACOWNIA 

FOTOGRAFICZNA

 0,0105Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,0800Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,2340Inne niewymienione odpady0207996729745527962578906ZBYSZKO COMPANY 

SP Z O.O.

 20,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 31,2530Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123780255272067162PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Jarosław 

Religioni

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031300610505691299262PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO 

"EMMANUEL"

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.13.Z6707514927961078840Gabinet 

Stomatologiczny 

Surma A.

 0,0400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0140Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7104592818221234663Gabinet 

Stomatologiczny 

Stanisława Miłczowska

 4,9400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DK29.42.A0106784965290008253"Inter-Diament" Sp. 

Jawna

 7,3300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208012559867AUTO MOBIL 

SERVICE KRZYSZTOF 

WALENDA
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 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0600Szkło160120

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205016448142Produkcja Betonów 

Robert Kowalski

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,3000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z6707492207810009462PLASTICO SP. Z O.O.

 2,7920Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0070Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,8300Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503
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 1,0010Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204G51.19.Z0117756301180125961DOW POLSKA SP.Z 

O.O.

 0,3180Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,4660Odpady izocyjanianów080501

 0,0420Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604

 0,0240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4950Opakowania z metali150104

 0,1750Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0270Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,5950Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110120947605270000188Zakład Poligraficzny 

UNIGRAF

 9,1900Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 59,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 279,4390Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0192Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2900Aluminium170402
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 0,2675Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B0133008701181570255Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy 

Księży Orionistów

 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401973108231385487Praktyka 

Stomatologiczna Olga 

Pencak

 438,7200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.63.Z550702911Z.P.H.U. "JANEX" s.c. 

Anna Ścięgaj, Rafał 

Ścięgaj

 0,3300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5130Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205F45.32.Z1401582735242543474"WESTICO" s.c. 

Stacja Demontażu 

Pojazdów

 2,1460Zużyte opony160103

 0,0420Filtry olejowe160107

 0,0500Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,0750Zbiorniki na gaz skroplony160116

 76,7200Metale żelazne160117

 3,2620Metale nieżelazne160118

 2,4360Tworzywa sztuczne160119

 1,0440Szkło160120
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 0,0980Inne niewymienione odpady160199

 1,2650Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0280Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 6,3300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050150632405341013822Handel Artykuły 

Przemysłowe Naprawa 

Pojazdów 

Samochodowych 

Stanisław Królak

 8,1100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6570Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6630Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,6300Filtry olejowe160107

 0,1460Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0009Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2650Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501103414260488921481487OLKOP-HURTOWNIA 

PALIW I NAWOZÓW 

SP.Z O.O.

 0,0000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0540Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021408308131070006830Euromedic 

Onkoterapia-Miedzynar

odowe Centrum 

Onkoterapii w Otwocku

 0,7480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 3,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130067428205213319840Mazowiecki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

 1,3370Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0120Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 12,1000Żelazo i stal170405

 0,8800Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,3600Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,0353Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0156607858212117260PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNO-

PROTETYCZNA NZOZ 

PRODENTAL

 0,1090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.51.Z0123044985221776204PETROLOT Sp. z o.o.

 0,1300Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 1,6200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,4300Zużyte opony160103

 11,7000Metale żelazne160117

 7,2000Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0059Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801010115349315261052671Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Krystyna Augustyniak

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0001Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160858118371549931Zespół Szkół 

Specjalnych

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160148605595212976286NORDEA 

POWSZECHNE TOW. 

UBEZP.

 1,4800Papier i tektura200101

 0,0488Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140524788Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Maciejewska-Brożek

 0,0037Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417672067591149831NZOZ Pielęgniarska 

Opieka Domowa 

Hospicjum Domowe

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035512585657621282725Laboratorium 

Analityczne N.Z.O.Z. 

mgr Małgorzata 

Borkowska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1640Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180101353605260306885KAPSCH SP. Z O.O.

 0,5200Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0039Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 246,0000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105DH25.22.Z1404230607010013887ORANGE PRODUCTS 

EUROPE Sp. z o.o.

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 446,7400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.12.Z0108245559520005830VIKI FAMILY 

PRZEMYSŁAW 

JASTRZĘBSKI

 0,0346Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100436451130614681Dom Pomocy 

Społecznej im. Św. 

Brata Alberta

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146773921"Klinika Piękna": 

Agnieszka Żórawska

 0,0034Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101561848221285732GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Helena 

Sobolewska
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z1301235785660004194Przychodnia 

Weterynaryjna 

"AB-WET"

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037100871068221257463Gabinet Okulistyczny 

Agnieszka 

Rosołek-Melcher

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103017405229Beata Borucka

 0,0100Odpady zawierające arsen060403K73.10.G0000389715250009111Instytut Technologii 

Elektronowej

 0,0001Odpady zawierające rtęć060404

 0,1100Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0100Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0530Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0250Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania z drewna150103
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 0,4460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0710Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 12,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 18,5000Żelazo i stal170405

 0,1000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,1000Inne niewymienione odpady190999

 0,5000Papier i tektura191201

 0,1900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130157334909512109615Szybka Kolej Miejska 

Sp. z o.o.

 74,1000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.30.Z6705402527991001457Zakład Stolarski 

STOLPAW Czesław 

Pawlak

 0,1290Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,2250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0690Metale żelazne160117

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 43,6000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701071915349055842294660TOUAX SP Z O O

 1,9000Drewno170201

 2,1000Żelazo i stal170405

 0,0237Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1414291429661741318GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KOCHDENT Bogusław 

Koch

 1,5500Opakowania z papieru i tektury1501011461284395242751445HYDROSOLAR Sp. z 

o.o. Warszawa s.k.

 1,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Papier i tektura191201

 0,0807Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021421994485342438009Przychodnia 

weterynaryjna 

Weterynarz.com.pl.s.c.

 0,3400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016701054097960012566PRZEDSIEBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"EKONAFT"

 1,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 4,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

2603



 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0380Filtry olejowe160107

 1,1080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0154471461132434204APTEKA "DUO-FARM"

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131428586848381840160MUSI NOVUM Sp. z 

o.o.

 0,0130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0580Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7500887297740018897Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z1402455305213357125"HAU-MIAU" Lecznica 

Weterynaryjna w 

Warszawie

 0,4100Zużyte opony1601030117825709521469218Dagomiz Auto Serwis 

Małgorzata Redos

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116123879521040337Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Wojtuń

 0,0201Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7100446058211070622PRYWATNY GABINET 

STOATOLOGICZNY 

Barbara 

Matejczuk-Denysiuk

 0,1460Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214010765380KNAUF SP. Z O.O.

 20,2120Żelazo i stal170405

 5,5000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

0401010149953485271406432Martpol Marta 

Brzozowska - Lipko

 0,4100Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0840Opakowania z drewna150103

 0,1340Opakowania z metali150104
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 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6550Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173993745222404166Przychodnia 

Stomatologiczna 

Katarzyna Zarębska

 0,0325Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020112820915311004480Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"AGRO-WET"

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172329641131020794Centrum Chirurgii 

Plastycznej

 0,2000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904N85.13.Z0109655055271021778Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Sadowska

 0,0238Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,2150Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413DI26.70.Z7103917268221059616KAMIENIARSTWO 

Zbigniew Ilczuk

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031443176277141934576HELA Ewelina 

Walczyńska

 0,1350Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304G50.10.B0107261891130090717CARIMPEX AUTO 

CENTER Sp. z o.o.

 0,0390Inne niewymienione odpady080199

 0,0080Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,6660Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0550Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1470Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4950Zużyte opony160103

 0,0950Filtry olejowe160107
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 0,0390Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0370Płyny hamulcowe160113

 0,0080Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6700Metale żelazne160117

 0,0250Tworzywa sztuczne160119

 0,4420Szkło160120

 0,1136Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0396Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6103251587741648850Gabinet 

Stomatologiczny 

Jarosław Jagielski

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000508916VISTULA BANK 

SPÓŁDZIELCZY

 3,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0520Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0414Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021301247805671048611Sławomir Piekarz 

Gabinet Weterynaryjny
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 0,1650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428321187743191490Nasze Zdrowie S.C.

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180120377845261309644Drugi Urząd Skarbowy 

Warszawa-Śródmieści

e

 0,3100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1110Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,8600Drewno170201

 0,0880Odpady tworzyw sztucznych0702136700369389481059252MARO-DENT 

Labolatorium Protetyki 

Dentystycznej

 0,0670Inne niewymienione odpady101399

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8030Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104142676316JEDNOSTKA 

WOJSKOWA NR 4938 

W RADOMIU

 0,6300Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0001Odpady zawierające rtęć060404

 0,1200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0090Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 18,4600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 2,6070Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 740,3700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1580Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,7520Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte opony160103

 0,2230Filtry olejowe160107

 0,0200Płyny hamulcowe160113

 7,9300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0690Metale żelazne160117

 0,1290Inne niewymienione odpady160199

 0,8650Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,6760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3290Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0130Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 2,0020Inne baterie i akumulatory160605

 20,3200Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0500Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 1,4830Drewno170201

 5,3700Szkło170202

 0,3160Tworzywa sztuczne170203

 4,5230Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 2,5000Asfalt zawierający smołę170301

 0,4740Miedź, brąz, mosiądz170401

 598,0150Aluminium170402

 39,8660Żelazo i stal170405

 0,0800Mieszaniny metali170407

 0,0500Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 0,0802Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2930Ciekłe odpady palne zawierające 

substancje niebezpieczne

190208

 0,5170Skratki190801

 1,0000Zawartość piaskowników190802

 2,2170  0.83Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0200Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,2400Papier i tektura191201

 0,4770Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,3960Tekstylia191208

 20,6000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 4,4650Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27

200128

 0,0099Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213M80.10.B0002715267981076494PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

PRZYTYKU

 4,0000Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 0,4050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080013750808790169699Interhandler Sp. z o.o.

 0,6790Filtry olejowe160107

 1,0570Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080120641505240202757Szewczyk Sp.j. 

Autoryzowany dealer 

VW

 0,4880Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1370Zużyte opony160103

 0,0870Filtry olejowe160107

 0,3610Metale żelazne160117

 0,1840Tworzywa sztuczne160119

 0,0680Szkło160120

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202141023084MJM WILA WET 

Lecznica 

Weterynaryjna

 438,6900Metale żelazne1912025195440437393340652Krynicki Recykling 

S.A.

 343,4100Metale nieżelazne191203

 11 794,6000Szkło191205

 14 165,4300Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 3 095,8000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 2,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201017105142648211292044ZAKŁAD USŁUGOWY 

MIROSŁAW WOŹNICA

 0,1800Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,0000Metale żelazne160117

 0,0028Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0164438199511989229WAGA s.c. APTEKA

 80,0650Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280DH25.12.Z6502405197941070226"ARGUM" Arkadiusz 

Pilek

 1,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6140Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 81,9400Zużyte opony160103

 0,0060Płyny hamulcowe160113

 0,8860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461368299512356673KLINIKA ORTODONCJI 

I IMPLANTOLOGII 

ODENT BARBARA 

OBŁOJ WIT OBŁOJ S 

C

 0,9000Opakowania z papieru i tektury1501011403545197991923814JARBUD EUROCHEM 

Wiesław Burek, 

Jarosław K. Rusek 

Sp.j.

 12,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0480Opakowania z metali150104

 1,0400Opakowania wielomateriałowe150105
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 2,6000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0005Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Roztwory wywoływaczy opartych na 

rozpuszczalnikach

0901036719659539481466804Indywidualna Praktyka 

lekarska Paweł GAJON

 0,0320Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E41.00.A6705329047960078370ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W IŁŻY

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0260Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,4600Skratki190801

 55,9600Zawartość piaskowników190802

 0,8800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,6930Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085512033287582045405TARGOR-TRUCK Sp. z 

o.o.

 0,9410Opakowania z papieru i tektury150101

 0,8280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5000Opakowania ze szkła150107

 1,4570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3250Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 49,3000Zużyte opony160103
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 1,1410Filtry olejowe160107

 0,9010Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0850Płyny hamulcowe160113

 0,9210Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 2,5170Metale żelazne160117

 0,3770Metale nieżelazne160118

 1,6910Tworzywa sztuczne160119

 0,3290Szkło160120

 0,1090Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2590Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.52.Z6706795247960106416"PRONAR" Sp. z o.o.

 0,6600Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429243007742061555PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

DOROTA 

CHROSTOWSKA
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104395739511016426METRODENT 

PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ZOFIA MICHALSKA

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400786865252341737NZOZ MALO CLINIC 

Polska

 37,9500Opakowania z papieru i tektury1501011427355628241791177Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp.z o.o.

 43,4410Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 24,1660Opakowania z metali150104

 143,0300Opakowania ze szkła150107

 4,4900Zużyte opony160103

 0,6600Żelazo i stal170405

 4,7300Skratki190801

 31,2300Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 660,0100Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 3,7600Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 12,7100Metale200140
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030129089605271741188SALON 

FRYZJERSKO-KOSM

ETYCZNY TERESA 

KOZKOWICZ

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180158132501180373937HASO Krzysztof 

Sotomski

 0,3000Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

0702070124840815241871940KORAM ZZM POLAND 

SP. Z O.O. W 

LIKWIDACJI

 1,8000Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208

 42,2500Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,3000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 280,4000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,1000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 3,1500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2200Zużyte opony160103
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 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,8000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0504711895441092554Gabinet 

Ortodontyczny, 

Małgorzata Hus

 0,8650Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206016102453827741009481PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE AN MARKO 

DĄBROWSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0023Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0041Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0630Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204DL32.30.A1309598455691747720DONG YANG 

ELECTRONICS SP. Z 

O.O.

 82,6830Odpady tworzyw sztucznych070213

 30,5950Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

080116

 2,7790Inne oleje hydrauliczne130113

 55,2370Opakowania z papieru i tektury150101

 25,7120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,5610Opakowania z drewna150103
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 0,4830Opakowania z metali150104

 0,7770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Zużyte opony160103

 0,1030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1850Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0910Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 36,3900Żelazo i stal170405

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DD20.30.Z0084272705270204198M.B. Market Ltd. Sp. z 

o.o.

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0360Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0528Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504550161180871115NZOZ PRAKTYKA 

LEKARZA 

RODZINNEGO 

Sławomir Majewski

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0670Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005375107991444864Urząd Gminy Jastrząb

 0,0810Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160050855725310004615Bank Spółdzielczy w 

Nowym Dworze 

Mazowieckim

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463938395110289501ARS MEDICA NZOZ 

ANDRZEJ JOZAK

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602135506486667581812417Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w 

Ostrołęce

 0,1550Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181418713465661977208Zespół Placówek w 

Gołotczyźnie

 2,0000  0.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z610366482Indywidualna Praktyka 

Lekarska Agata Ziółek

 41,1250Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314DE21.25.Z0103292585210530592PRINT & DISPLAY SP. 

Z O.O.

 0,0360Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,8000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 70,1100Inne niewymienione odpady090199

 72,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 4,0600Opakowania z drewna150103

 0,9130Opakowania z metali150104

 1,4230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 143,0800Papier i tektura191201

 19,8000Odpadowa masa roślinna0201036113668577742389221PETROINVEST-BUD 

Plewiński Cezary

 548,6400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,7000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 2 160,2800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0400Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090127420115271173979APTEKA mgr farm. 

Maria Pachocka

 1,2020Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314DK29.60.Z6720214509482182612FABRYKA BRONI 

ŁUCZNIK RADOM SP. 

Z O.O.

 20,1040Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 0,5870Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 9,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 2,4000Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 4,3830Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 0,2000Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 2,5930Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8820Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,6380Metale nieżelazne160118

 34,4280Żelazo i stal170405

 29,9500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113282615211037379Gabinet 

Stomatologiczny dr n. 

med. Jadwiga Janicha

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414477897010157988EB Group Sp z o.o.

 1 768,0000Opakowania z metali1501041202488336751343442PAPC S.A.

 1,3000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108G50.50.Z005171730PPUH Rytel Kuc Józef 

Stanisław
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 0,3100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania z metali150104

 0,0370Opakowania ze szkła150107

 5,6700Żużle odlewnicze100903DJ27.51.Z7100583178240004007"ZAKŁAD 

ODLEWNICZY" 

ANDRZEJ ŁOJEK I 

HUBERT GERAS

 7,2500Inne niewymienione odpady100999

 0,3800Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z drewna150103

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021402118665671683454Gabinet Weterynaryjny 

Norbert Chybała

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160519699165422685000ZEMBROWSKI-SPÓŁ

KA DORADZTWA 

PODATKOWEGO Sp. 

z o.o.

 49,3700Opakowania z papieru i tektury150101G52.27.B8107666725212928040"NETTO" SP. Z O.O ul. 

Wisełki 6

 6,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,9100Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7104560938241030484GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Renata 

Laskowska
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 34,0700Opakowania z papieru i tektury150101DI26.82.Z7105207968221787487MAJSTER-POL 

Kosińscy Spółka 

Jawna

 7,9700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 8,0300Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 9,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027103401088241008059Prywatny Gabinet 

Lekarski NAS-MED 

lek.med.Naser Dib

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.20.A6720089699482167297"DUNCAN"  Sp  z o.o.

 6,8000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3200Zużyte opony160103

 1,2100Filtry olejowe160107

 0,2050Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 2,0300Metale żelazne160117

 0,4700Tworzywa sztuczne160119

 0,5150Inne niewymienione elementy160122

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011424135519710709528PANACEUM Maria 

Kurkowska Sp.j.

 0,1030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4040Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

0707080045820977580012809FOCUS SŁAWOMIR 

KARPOWICZ

 0,1100Inne niewymienione odpady080199

 0,0080Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0900Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0400Roztwory utrwalaczy090104

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0130Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110107126845261002667CAT POLSKA Sp z 

o.o.
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 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1600Zużyte opony160103

 0,1600Tworzywa sztuczne160119

 0,1400Szkło160120

 0,2100Inne niewymienione odpady160199

 70,1900Opakowania z papieru i tektury1501011427342035272644323WYDAWNICTWO 

BAUER Sp. z o.o.,Sp. 

k.

 25,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,5300Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1 281,8900Papier i tektura191201

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303066985681212667Gabinet 

Stomatologiczny 

Jolanta Jasińska

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5786Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404567869512173139NZOZ Villa Nova Dental 

Clinic Sp. Partnerska 

Lekarzy Stomatologów

 0,5720Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100162103285321715449"MOCHTOYS" Sp.J.

 49,2220Opakowania z papieru i tektury150101

 8,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7029Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0025Filtry olejowe160107

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1 377,2300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.61.Z0149705035213009795BRUGGEN POLSKA 

SP. Z O.O.

 44,4000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 294,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 100,9800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2400Metale żelazne160117

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,9800Tworzywa sztuczne170203
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 83,8960Odpadowa tkanka zwierzęca0202021304614825691679183Zakład 

Mięsno-Garmażeryjny 

W.W.M.

 7,2650Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172952556631047729MARDENT Gabinet 

Stomatologiczny

 6,8400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010012311737590001888SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

LOKATORSKO-WŁAS

NOŚCIOWA 

MAŁKINIANKA

 0,0425Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110766007742648183NZOZ "TERAPIA" Sp. 

z o.o.

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101088778211048491Przychodnia Lekarska 

Żaczek

 8,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101012047080P.B.U.H. BAU-REMIX 

Andrzej Broniak

 0,0300Odpadowa papa170380
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 0,0100Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.A6705382618110003541ZAKŁADY 

MECHANICZNE 

OLEKSIK Sp. Jawna

 0,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,3020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,8000Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 25,2600Metale żelazne160117

 0,6950Metale nieżelazne160118

 0,0300Inne niewymienione odpady160199

 0,0058Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3640Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164111915311272565Gabinet 

Stomatologiczny 

Agnieszka Bala

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5300Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301106100162047741983695"SERWKOMB SILO" 

PAWEŁ KALINOWSKI

 0,0950Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0900Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 4,6200Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0027Płyny hamulcowe160113

 0,1700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,1800Inne niewymienione odpady160799

 0,4750Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109670520031ZAKŁAD 

ŚLUSARSKO-GALWA

NICZNY ADAM 

WDOWCZYK

 0,2800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,0730Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,5400Zużyte opony1601035504042897581111643ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ w 

Goworowie

 0,0016Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2300Skratki190801

 0,0300Zawartość piaskowników190802

 38,0000Inne niewymienione odpady190899

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031409625265252048730IPL Anita Okoń

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031425678057010252770PROTEA ANTIAGING 

SP. Z O.O.

 2,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010002757775250008666ASP DOM 

PLENEROWY

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Opakowania ze szkła150107

 0,0060Skratki190801
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 0,0045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z0111990715291028364GABINET 

WETERYNARYJNY w 

ZABOROWIE

 0,0530Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180163053599511972542Vision Express Sp. z 

o.o.

 3,2580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5460Odpady wielkogabarytowe200307

 0,5000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702800004229948220002790"CHEMA" Spółdzielnia 

Pracy w Olesinie

 0,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 15,1910Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2880Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,3950Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 167,5200Odpady palne (paliwo alternatywne)191210
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7101571668221493123Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Danuta 

Tenderenda

 2,2470Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205K71.32.Z0120227947780022310BERGERAT 

MONNOYEUR Sp. z 

o.o.

 1,2810Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1600Filtry olejowe160107

 0,1100Inne niewymienione elementy160122

 133,5750Żelazo i stal1704051415265956612010694LC DWORAK PIOTR 

DWORAK

 13,0000Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201DA15.13.A1407839825311613983"Lukullus "Sp. z o.o. 

spółka komandytowa

 46,3000  27.60Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 13,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 116,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,5800Żelazo i stal170405

 0,7770Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020154972275272405713CENTRUM 

DIAGNOSTYKI 

MEDYCZNEJ 

"MULTI-MED" HANNA 

BRUSIKIEWICZ I SKA 

- SPÓŁKA JAWNA

 7,1583Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419906198221291313Dom Seniora 

Katarzyna Urbanowska

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030002014489710299786MŁODZIEŻOWY 

OŚRODEK 

WYCHOWAWCZY 

"DOM NA SZLAKU"

 0,0001Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.20.Z0123032701180737262DANUTA 

DOBRZYŃSKA 

GABINET 

DENTYSTYCZNY
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 0,8640Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050109834435321006747P.P.H.U. 

"AUTO-SERVICE" s.c.

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0240Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,3500Metale żelazne160117

 0,0090Tworzywa sztuczne160119

 0,1820Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031002581908331370628BEL-DENT 

Stomatologia s.c. 

Barbara Bellon-Zawada

 0,0053Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1302321105671009143APTEKA PRYWATNA 

mgr Marta Kuźniewska

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208017508366ONE ON ONE Group 

Marcin Fogiel

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,2500Metale żelazne160117
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 0,4150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103K73.10.F0152091975262635334MTZ CLINICAL 

RESEARCH Sp. z o.o.

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 7,5160  0.84Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607080083904376452207151"P.W. TAKO" Sp. z 

o.o.

 0,1745Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174170865291613708NZOZ BASIS S.C.

 0,0201Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216711668644SPZOZ SIENNICA

 0,9290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202010313760Gabinet Wyterynaryjny 

Magdalena Gil
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 0,0500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208712493017Auto-Serwis Maciej 

Fedorczyk

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0400Żelazo i stal170405

 108,4950Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 06 

11

070612DK29.24.A0161344905321708188DAX COSMETICS SP. 

Z O.O.

 35,4140Zwroty kosmetyków i próbek070681

 5,9230Inne niewymienione odpady070699

 49,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0990Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1910Opakowania z metali150104

 2,7450Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0105Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161409515709512219166Apteka "nova" Sp. z 

o.o.

 0,0040Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0096Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030602051618251402094NZOS DUODENT
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 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160121768535211948230Proximity Sp. z o.o.

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046709824877962109614Indywidualna Praktyka 

Lekarska WIMED 

Michał Wieczorski

 0,0008Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119092595211395759MED-IN

 0,0810Zwierzęta padłe i ubite z konieczności 

oraz odpadowa tkanka zwierzęca, 

wykazujące właściwości 

niebezpieczne

0201800103712665221004401Lecznica weterynaryjna 

s.c. M. Onyszkiewicz

 0,0700Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 24,0000Odpady kory i korka030101DL32.30.A1300276275690000574ZAKŁAD OPAKOWAŃ 

I PRODUKCJI 

MECHANICZNEJ JAN 

ŁACHUT

 37,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 3,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011412919855222875411Ogonek s.c., M. 

Wojtyś-Gajda, 

P.Kowalczyk

 0,2600Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0150Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180207

 0,8750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131458804775252520782SOCOMEC POLSKA 

SP Z O O

 0,2650Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131421384585272616491Syncerus Investments 

sp. k.

 1,0650Opakowania z tworzyw sztucznych150102G50.10.B0110422925270204270W&J WIŚNIEWSKI Sp. 

z  o.o.

 0,9600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6840Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,6690Zużyte opony160103

 0,4710Filtry olejowe160107

 1,1320Metale żelazne160117

 1,5930Tworzywa sztuczne160119
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 0,8030Szkło160120

 0,0240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0340Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,0381Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0174073238241025371PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

JOANNA STRĄK

 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507543007571269012Niepubliczny Zakład 

Opieki zdrowotnej 

"MED IW"

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021403084425222645800PRO EQUDI Dorota 

Zalewska
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 0,0032Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123021345221720942GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Anna 

Borkowska

 0,2450Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104K73.10.B0000426135250008577INSTYTUT 

PRZEMYSŁU 

ORGANICZNEGO

 0,1100Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające związki 

chlorowców

070107

 0,1050Przeterminowane środki ochrony roślin 

inne niż wymienione w 07 04 80

070481

 0,1500Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070508

 0,0900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 4,6620Odpady tworzyw sztucznych0702131405220525321910895PPHU EKO WITKAR 

SP.J. MIROSŁAW 

STEFANOWICZ, 

PIOTR ZIELIŃSKI

 3,6470Tworzywa sztuczne160119

 7,8820Tworzywa sztuczne170203

 13,7000Tworzywa sztuczne i guma191204
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429371657292664330Gabinet 

Stomatologiczny 

e-Dentica Paulina 

Bryszewska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0093Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216005282670P.P.U.HEGOR Sp.z 

o.o.

 191,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,0950Aluminium170402

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708080227961464833Indywidualna Praktyka 

Lekarska Barbara 

Przedwojewska

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021403286408212414882GABINET 

WETERYNARYJNY 

RYSZARD 

PASTERSKI&TOMASZ 

BONAT

 0,1264Zwroty kosmetyków i próbek0706811460632145342485718PROCONCEPT LABS 

SP. Z O.O.

 0,0006Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0021Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.51.Z0045885107620001457PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO-HANDL

OWE "Z.NIZIŃSKI"

 0,1000Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703
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 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0799Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,6300Żużle odlewnicze100903DJ27.51.Z6730139107981421519PP-H Grzegorz 

Mizerski, Franciszek 

Cielniak s.c.

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420611935262272848Stomatologia 

Belwederska Marzena 

Trzecińska

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113680715222186410GAB. STOM. PAWEŁ 

GÓRA

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202O90.02.Z0063762841250024924PMS BARTNICKI 

Hubert Bartnicki
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,1680Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 41,3000  19.82Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 100,3000  48.12Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 34,6700Lekka frakcja i pyły inne niż 

wymienione w 19 10 03

191004

 15,3830Metale żelazne191202

 9,0260Tworzywa sztuczne i guma191204

 7,3600Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 36,9000Opakowania z papieru i tektury1501011401946655272486350BAINBRIDGE POLAND 

WARSZAWA Sp. z 

o.o.

 1,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Opakowania ze szkła150107

 1,3970Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010106698539521789325Międzyleski Szpital 

Specjalistyczny w 

Warszawie

 1,3950Roztwory utrwalaczy090104

 0,2950Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6150Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 1,8040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5580Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0390Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0010Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 3,1300Żelazo i stal170405

 0,0500Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 1,3010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 119,9270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2630Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,4250Tekstylia191208

 0,4530Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012327045Gabinet 

Stomatologiczny Artur 

Iwiański
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 0,5000Opakowania z papieru i tektury1501010102559105341047270Apteka Magdalena 

Ekielska

 0,0010Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203046708994157981127263Piekarnia  Marian 

Mendra

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2830Zużyte opony160103

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6719677977962310256NZOZ "ZDROWIE"s.c.

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211L75.11.Z0157259355262895101Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej

 2,7250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0750Metale żelazne191202

 0,5000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0200Szkło191205

 0,1050Tekstylia191208

 9,3200Odpady wielkogabarytowe200307
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 0,6000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111416704645252442208FAMI Polska Sp. z o.o.

 0,0220Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,0110Inne niewymienione odpady080199

 6,5000Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 132,1980Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0170Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1870Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4150Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B0108638225261016043SUMMIT MOTORS 

POLAND SP. Z O.O.

 23,1650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 10,3830Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5540Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1050Opakowania z drewna150103
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 0,4010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,0940Zużyte opony160103

 3,5660Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 5,6060Metale żelazne160117

 5,2680Tworzywa sztuczne160119

 3,2810Szkło160120

 1,8580Inne niewymienione elementy160122

 0,1100Inne niewymienione odpady160199

 0,0340Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0069Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408433368210005189WILLA 

fitness&wellness
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 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0123143385261656481GAB. STOM. 

GRAŻYNA 

TUDEREK-SOBOCIŃS

KA

 0,0338Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030171327195241602938ZAKMED Ginekologia i 

Położnictwo

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037125640139211644650PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY 

ELŻBIETA GARBULA

 0,0003Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003257135251575083Polska Akademia Nauk

 0,2160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,8500Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z7102803698211000478MASARNIA WIESŁAW 

DRABAREK
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 0,1260Opakowania z papieru i tektury150101DG24.41.Z0004029161250001283"SEPTOMA" 

FARMACEUTYCZNO-

CHEMICZNA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103672897739Gabinet 

Stomatologiczny 

Radosław Latała

 0,5600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081407917575213415710Centrum Serwisowe 

Małecki  Sp. J.

 1,6000Zużyte opony160103

 0,1400Filtry olejowe160107

 0,0600Płyny hamulcowe160113

 0,9100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 970,0840Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301052001143708231190217KORMAC PAWEŁ 

IWANOWSKI

 0,1950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0290Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0452Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027504765788381026991Przychodnia dla 

zwierząt Ryszard 

Tomaszewski

 0,0088Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021427531751182055259Gabinet Weterynaryjny 

Na Szczęśliwej

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463841315272579695DENTAL CARE 32 

MAŁGORZATA 

SAJNOK

 0,4020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208670788590Przedsiębiorstwo 

Transportowo - 

Sprzętowe Leszek 

Skórnicki

 0,1600Opakowania z drewna150103

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010010396Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystyna Piękoś

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0109Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116211335271124202Gabinet 

Stomatologiczny 

Dariusz Waluszkiewicz

 0,0100Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

0804101462136947962491884Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

DEKOL

 0,0500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Zmieszane odpady opakowaniowe150106DH25.22.Z0081589767741005589ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWY KIC PAK 

Z. KICIŃSKI, I. 

KICIŃSKA, L. 

KICIŃSKA SP. J.

 0,2900Żelazo i stal170405

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050012382127960035805INSTYTUT 

TECHNOLOGII 

EKSPLOATACJI - 

PAŃSTWOWY 

INSTYTUT 

BADAWCZY W 

RADOMIU

 17,0000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308

 0,4300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1660Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,1250Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,0200Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 4,9000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0440Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 0,4400Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2000Benzyna130702

 0,2800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1320Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,3000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0620Inne baterie i akumulatory160605

 1,0320Miedź, brąz, mosiądz170401

 10,0300Żelazo i stal170405

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101A01.50.Z6113449279710564455Dariusz Czubak

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0110422405251009082GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA 

MĘCZYŃSKA-JARCZE

WSKA

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602137104267038211087574Marlena 

Ratajczak-Mackiewicz
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 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0003Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0016Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 13,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304010678208DOJRZEWALNIA 

BANANÓW 

HURTOWNIA 

OWOCÓW I WARZYW 

"CZARPOL" SP. Z O.O

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Opakowania z drewna150103

 0,2000Papier i tektura200101

 0,1000Szkło200102

 0,0035Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801016727296058121765792Przychodnia Lekarska 

"MILLENIUM" NZOZ

 0,1365Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3500  0.30Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101096701568327962165104ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY "GALMET" W. 

ARAK

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,6540Wodorotlenek sodowy i potasowy060204F45.21.A0102569735220213031Eko Harpoon - 

Recykling Sp. z o.o.
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 10,5000Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314

 0,0090Odpady zawierające rtęć060404

 1,9950Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0410Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,0610Freony, HCFC, HFC140601

 441,0320Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 1 140,8780Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0340Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 15,7480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 607,8250Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 3 292,7820Metale żelazne191202

 1 124,8800Metale nieżelazne191203

 3 172,8940Tworzywa sztuczne i guma191204

 1 035,4530Szkło191205

 157,9750Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030401028387181458550NZOZ CARITAS 

DIECEZJI 

ŁOMŻYŃSKIEJ

 0,3800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005081128260005889Bank Spółdzielczy w 

Garwolinie
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 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 23,1450Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281DA15.11.Z1300234865671160153UBÓJ ZWIERZĄT 

RZEŹNYCH Andrzej 

Zmysłowski

 0,1315Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1560Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080080532145340000332"CHYLIŃSCY" 

SPÓŁKA Z O.O.

 0,3320Zużyte opony160103

 0,0750Filtry olejowe160107

 0,0110Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5950Metale żelazne160117

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 0,1200Szkło160120

 0,5650Inne niewymienione elementy160122

 0,1060Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2580Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B0120631905220201855A.J. Miniewski Sp. j.

 0,1810Filtry olejowe160107

 0,0110Płyny hamulcowe160113

 0,0390Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0820Aluminium170402

 1,8900Odpady metali nieżelaznych191002

 0,0250Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z5507841747571281384Zakład Usługowo 

Handlowy Marek 

Gutowski

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 27,7000Opakowania z papieru i tektury150101F45.21.A0127029005212500997Kamar S.A.

 4,4400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,6800Opakowania z drewna150103

 0,2000Opakowania z metali150104

 0,0200Opakowania ze szkła150107

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 209,2400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,8000Gruz ceglany170102

 1 949,9500Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,6000Inne niewymienione odpady170182

 53,7400Drewno170201

 4,9400Żelazo i stal170405

 0,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,1500Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

170903

 41,6000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3000Odpady żelaza i stali191001
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 0,0300Papier i tektura191201

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203130753960 00028"MIERZEJEWSKI" 

Bogdan Mierzejewski

 0,1950Żelazo i stal170405

 1,7600Odpady tworzyw sztucznych070213670848547Stolplast Sp. J. T. 

Lipka , J. Lipka

 0,7500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 5,5800Tworzywa sztuczne170203

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037123720128261942952Niepubliczny 

Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Centrum 

Okulistyczne"

 9,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208DI26.40.Z1401112601251174790CEGBUD Cegielnia 

Dąbrówka Adam 

Banasiak

 0,4000Opakowania z drewna150103

 0,2000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050106232079510023938PRZEDSIĘB 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE TECH 

SERWIS S C A 

KUPCZYŃSKI M 

KUPCZYŃSKI

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0380Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005362557971384389Urząd Gminy Błędów

 3,4400Skratki190801

 0,6000Zawartość piaskowników190802
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 17,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0321Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706294668121004596PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI lek. med. 

Jacek Oszuciński

 0,0028Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,4900Opakowania z papieru i tektury150101DG24.62.Z6315103857860005242ZAKŁADY 

CHEMICZNE "ANSER" 

SP Z O.O.

 7,8400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0193Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105504374557611002701BLACHARWSTWO I 

LAKIERNICTWO 

SAMOCHODOWE

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181309571835661083422Biuro 

Rachunko-Uslugowe 

BILANS

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136100877479710006376Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Stanisław Domagalski
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 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,8520Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z1407236035272523080LUX MED Sp.z o.o. ul. 

Puławska 455

 3,4020Roztwory utrwalaczy090104

 0,0160Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 0,0090Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 0,0040Inne niewymienione odpady090199

 1,0280Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7280Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0950Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0050Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0970Drewno170201

 0,0410Tworzywa sztuczne170203
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 0,0290Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,7390Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 55,8550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0170Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,2920Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0650Odpady żelaza i stali191001

 2 017,3600Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z7125471158261993501INTERDRUK 

CORPORATION SP. Z 

O.O.

 3,8000Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,1000Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 1,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 43,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,2100Metale żelazne160117

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,5600Aluminium170402
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 279,4550Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501140157552ZAKŁAD MLECZARSKI 

WINNICA SP. Z O.O.

 0,1400Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

030307

 0,1340Kwas siarkowy i siarkawy060101

 0,0300Inne kwasy060106

 0,0050Wodorotlenek sodowy i potasowy060204

 0,0080Odpady zawierające rtęć060404

 0,1000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 96,7600Opakowania z papieru i tektury150101

 12,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0204Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0020Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)160903

 0,1500Mieszaniny metali170407

 2,4150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202
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 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405390068212278158F.H.U. Łukasz 

Wierczuk

 1,7700Odpady proszków powlekających080201DJ28.75.B0169087091181577375PROD-MET SP Z O.O.

 0,0770Miedź, brąz, mosiądz170401

 112,3260Żelazo i stal170405

 23,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213F45.21.C6705057417960000994ELKOM 

Przedsiębiorstwo 

Projektów i 

Wykonawstwa Sp. z 

o.o.

 0,7770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,5600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0600Tworzywa sztuczne170203

 3,7500Żelazo i stal170405

 1,5770Mieszaniny metali170407

 0,0450Kable zawierające ropę naftową, smołę 

i inne substancje niebezpieczne

170410

 2,9400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z7504521358381026436MEDICI VETERINARII 

LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT 

OSTROWSKA

 4,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081462470559522120529Autotrade sp.z o.o.

 1,8330Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6240Opakowania z drewna150103

 1,1790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,3380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,3840Zużyte opony160103

 0,8460Filtry olejowe160107

 0,0510Płyny hamulcowe160113

 0,0300Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 6,5060Metale żelazne160117

 0,2080Metale nieżelazne160118

 0,7770Tworzywa sztuczne160119

 0,2670Szkło160120

 0,9490Inne niewymienione elementy160122

 0,0620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

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

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020114553381180125234Lecznica Dla Zwierząt 

lek. wet. Czesław 

Zaręba

 1,4500Opakowania z metali150104006943783UNIVERSAL 

EXPRESS Sp. z o.o.

 2,9920Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.57.Z0113252971250043904 AUTO- ZŁOM 

KASACJA Ewa 

Grzelak

 14,6000Zużyte opony160103

 1,7690Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 440,1900Metale żelazne160117

 17,0430Metale nieżelazne160118

 43,5990Tworzywa sztuczne160119

 10,9310Szkło160120

 5,6300Inne niewymienione elementy160122

 2,6700Inne niewymienione odpady160199

 3,5790Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z130851332"PARTNER"APELSKI 

DARIUSZ

 0,5320Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Opakowania z metali150104

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0580Metale żelazne160117

 0,7280Tworzywa sztuczne160119

 0,3400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0714Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,1340Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 6,3870Żelazo i stal170405

 0,5320Papier i tektura200101

 5,0880Odpady ulegające biodegradacji200201

 563,0000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 0,0277Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180005087508260001408BANK SPÓŁDZIELCZY 

W SOBIENIACH 

JEZIORACH

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127502171230352648Jerzy Orlik Gabinet 

Masażu i Hirudoterapii

 4,3000Opakowania z papieru i tektury1501011304727065691171668EURO-FOOD Robert 

Szklarski

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109610118212APTEKA MARIA 

JACHOWICZ, 

ZBIGNIEW 

JACHOWICZ
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 0,0485Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152052591131040609NZOZ Darmedicus 

Dariusz Michałkiewicz

 0,0005Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0005Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z7101656978231170835Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Jadwiga Czuba

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201821459856739710721191Ferma Drobiu Paulina 

Głowacka

 2,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0123682741250116023GAB. STOM. MONIKA 

KOCHAŃSKA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302082601863396572764003PLAYADA SP Z O O
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 1,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050161537021132185600Mechanika Pojazdowa 

M. P. Gajewski

 1,0720Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,7500Żelazo i stal170405

 308,0360Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081429804807582344680ATRAM PAPER M. K. 

OLSZEWIK S.C.

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0950Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810106560985210334721Prywatna Lecznica 

Zwierząt "ANIMA" s.c.

 0,0748Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400628341231048266Spółka Cywilna 

Agnieszka 

Berbeć-Łazuka, Paweł 

Łazuka

 10,5400Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706050160554255311176838P.H.U. ANKOR 

Andrzej Korzeniewski
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 1,1270Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102220035130BALTIC MEDICAL S.A.

 0,6980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5340Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719582328111563911SPZOZ w Ciepielowie

 38,5000Brzeczka garbująca zawierająca chrom040104DC19.10.Z7502606608380001440Zakład Garbarski 

"RYBKOWSKI" 

Krzysztof Rybkowski

 0,9800Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0026Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3500Żelazo i stal170405

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039322205798961033513ISP Dermatologiczna 

Gredziak-Stras
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 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Inne niewymienione odpady030199670075358Z.U.P.H."MAKRES" 

Stanisław Białkowski

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Żelazo i stal170405

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016727372147962452720NZOZ  Przychdnia 

stomatologiczna 

Jagoda Tuszyńska i 

Monika Cibor-Zagajna

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174297387122357712K&K Stomatologia 

Rodzinna

 149,4480Opakowania z papieru i tektury150101K70.11.Z0132782025262255169Złote Tarasy Sp. z.o.o.

 0,1040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 832,4510Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,5850Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 96,3410Papier i tektura191201

 41,1090Tworzywa sztuczne i guma191204

 1 034,6580Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115886909511270567Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Konieczna Stefańczuk

 0,1800Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209017362603ANN-MEX-BIS 

ZAKŁAD PRODUKCJI 

OBUWIA PIOTR 

MĄDRY

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1415Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158510255361425255Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Mikulska

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych1501026102090097740034175P.P-U.INBUD

 0,2000Drewno170201

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,5440Opakowania z papieru i tektury1501010132923501132065327Partner CRLS

 0,3010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0340Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1410627605222462057Praktyka Lekarska 

Natalia Krześniak

 0,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050105243915311023069Blacharstwo 

Lakiernictwo 

Pojazdowe Marian 

Górecki

 0,0250Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,0850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0710Opakowania z metali150104

 0,0020Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111
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 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0710Metale żelazne160117

 0,0730Tworzywa sztuczne160119

 0,0620Szkło160120

 0,0130Inne niewymienione elementy160122

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103DL32.30.B1400017038222148256SVEA Sp. z o.o.

 0,0211Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037115869238211569497Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"PULS"

 736,2800Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380DA15.97.Z6114151717761604005Danish Malting Group 

Polska Sp. z o.o.

 0,0750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0030Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130008369748121795250Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Ryczywole

 0,2100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110G50.20.A0084034825210088297"MOTOS" Sp. z o.o.

 0,1580Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,2100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706354557961306985Gabinet 

stomatologiczny M. 

Chmielewska

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180120983725240103831TIMKO Sp. z o.o.

 0,2000Zużyte opony160103

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,2800Opakowania z papieru i tektury150101142391105Dobretonery.pl s.c.

 1,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0115372089521023994Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Kula-Rudowska

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140125306221130012031INTER-VION S.A.

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F1406644219512194041Feldman  Nowak 

Cetrum Terapii Dialog 

Spólka Jawna

 0,0027Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400127828381598782Gabinet 

Stomatologiczny 

Monika 

Szatkowska-Chała

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0600Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312000002223NARODOWY BANK 

POLSKI

 0,1210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6800Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 10,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0640Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8620Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2200Zużyte opony160103

 0,1500Filtry olejowe160107

 0,0800Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0300Płyny hamulcowe160113

 0,2200Metale żelazne160117

 0,0600Inne niewymienione odpady160199

 1,9605Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 15,0890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6720Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0060Inne baterie i akumulatory160605

 0,4500Tworzywa sztuczne170203

 0,2000Aluminium170402

 2,8400Żelazo i stal170405

 8,2000Odpady wielkogabarytowe200307

 1 632,5950Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.53.B1300392055660006514P.H.U. "POLKAZ" 

Kazimierz Polakiewicz

 3,9780Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103
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 3,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,4590Opakowania z metali150104

 5,5000Metale żelazne160117

 0,8950Miedź, brąz, mosiądz170401

 4,2810Aluminium170402

 1,2150Ołów170403

 0,4000Cynk170404

 465,7270Żelazo i stal170405

 0,0680Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0160285175241599248Lecznica Lekarzy 

Rodzinnych w 

Białołęce, NZOZ

 0,0450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050109560389510054672Muzeum Pałac w 

Wilanowie

 0,1770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3200Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 1,8600Inne niewymienione odpady120199DJ28.75.B1403722101181820479PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNI 

HANDLOWO 

USŁUGOWE KONRAD 

SP.J. BOLESŁAW 

KALINOWSKI, 

MAŁGORZATA 

KALINOWSKA

 1,1700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,2000Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031423831755242708248Poradnia Chorób Stopy 

S.C.

 0,0599Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459599779512353002PLOMBINO 

Specjalistyczny Gab 

Stomatologii Dziecięcej

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102086785221636621MEDDOR Janusz 

Żygowski

 0,0450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208146302334SERWIS Tomas 

Sówka

 0,2160Metale żelazne160117

 60,2610Opakowania z papieru i tektury1501011406404785252371253Irus Ursus Sp. z o.o.

 19,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 62,7350Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2500Opakowania ze szkła150107

 0,3170Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 7,9100Papier i tektura191201

 9,8900Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0155Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030110595595271366000GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ANNA BUDKIEWICZ

 0,0015Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0050Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801117503234328371052343PUH AUTO MOTO 

Stanisław Adamkowski

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0103039805341037596"BIOSTUDIO" 

GABINET KOSMETYKI 

LEKARSKIEJ BEATA 

PAWLIK-STOPIŃSKA

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0010Odpady agrochemikaliów zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)

020108L75.22.Z0156463545222715848CENTRUM 

REAGOWANIA 

EPIDEMIOLOGICZNE

GO SIŁ ZBROJNYCH 

RP

 0,3332Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,1741Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4361Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0650Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0360Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0010Drewno170201

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1880Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0171Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0032Tekstylia200111

 0,0003Metale200140

 0,4700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211N85.11.Z0002884905250008838Instytut Gruźlicy i 

Chorób Płuc
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 1,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4970Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0800Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 5,9100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0120Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,1420Inne baterie i akumulatory160605

 0,4100Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 83,8080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,6510Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0250Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104671968220Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Poradni Leczenia Bólu 

i Poradni Opieki 

Paliatywnej
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 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104444928221517295KASMIN s.c. DOM 

SENIORA

 0,0280Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0174189475242408687NAMEX Sp.j.

 1,4280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036702062869481668643Radomska Stacja 

Pogotowia 

Radomskiego

 0,0015Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,3000Opakowania z papieru i tektury1501010174537831181630939Lucchini Poland Sp.z 

o.o.

 0,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania z metali150104

 0,2000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1000Opakowania ze szkła150107

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2330Żelazo i stal170405

 3,3670Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801110114615801132446911W&B METAL-WB 

S.K.A.

 109,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,8140Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115
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 0,1020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0270Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,4200Opakowania z papieru i tektury150101G51.17.Z0110740405260300960ITALMEX WARSZAWA 

SP. Z O.O.

 1,7200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031444339839512347059DERMCLINIC SPÓŁKA 

CYWILNA IWONA 

MARYCZ LANGNER 

KATARZYNA 

WĄSOWSKA

 6,3200Opakowania z papieru i tektury1501010158849415361762403DELIKATESY 

"HETMAN" 

M.Jankowski, K. 

Wróbel Spółka Jawna

 0,2200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 43,0600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101142160771Zakład Inzynieryjny 

Mechanicy Sp.z o.o.

 0,4450Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 64,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051462492611231271662E&J STYLE 

PRODUCTION SP. Z 

O.O.

 21,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706347577961194411Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Bober-Rak

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101DG24.41.Z0069404191180013191NOBILUS ENT 

TOMASZ KOŹLUK

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania wielomateriałowe150105

 0,2030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0680Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5750Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 1,0000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,5400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 19,7000Opakowania z papieru i tektury1501010069343301130020467JOHNSON & 

JOHNSON Poland Sp. 

z o.o.

 1,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0860Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5600Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 7,4000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 2,5000  0.01Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 0,1000Aluminium170402

 0,2000Żelazo i stal170405

 11,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,5700Opakowania z papieru i tektury150101012308094Zakład gospodarki 

Komunalnej w 

Konstancinie-Jeziornie

 3,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,1200Opakowania ze szkła150107

 0,0871Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0140Inne baterie i akumulatory160605

 0,4300Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,3100Żelazo i stal170405

 7,2300Osady z klarowania wody190902

 3,0800Papier i tektura191201
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 0,1560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501105503145347590004912Artykuły Zaopatrzenia 

Ogrodniczego Edward 

Zalewski

 47,0700Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201046114038607742655728ARTPLEX Jerzy 

Kalinowski

 0,0245Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0004Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

080313

 0,3200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0038Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0014Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031425385198241138299Gabinet Kosmetyczny 

Sophia Zofia Komuda

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105142976231"MEDOM" s.c. Anna i 

Jarosław Banaszek

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037500637588381071336Gabinet 

Stomatologiczny 

Danuta 

Walasiak-Hasna

 18,7000Opakowania z papieru i tektury150101DI26.51.Z2905509806571016687EIFFAGE 

BUDOWNICTWO 

MITEX SA

 25,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,3000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 17,2000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 48,0000Gruz ceglany170102

 967,1000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 91,1000Drewno170201

 19,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 1 409,9000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1465Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031415646965252436797REHABILIS Sp. zo.o.
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 0,0070Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,4600Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182O90.02.Z1303557225661643631PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP Z 

O.O. w Ciechanowie

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 319,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 75,7300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 54,8100Opakowania z metali150104

 80,2100Opakowania ze szkła150107

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,3000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3 155,8600Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 18 792,6000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1290Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081300021715661031371Blacharstwo, 

Lakiernictwo, 

Mechanika Pojazdowa, 

Krzysztof Ziajkowski

 0,0630Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,0000Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,6450Metale żelazne160117

 0,0290Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Szkło160120

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205017196501BTB ELEMENTY 

BETONOWE ARTUR 

JASIK

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0183Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0106410045212662240Gabinet Lekarski Anna 

Panasiuk

 0,0040Opakowania z papieru i tektury1501018250002205FOTO ZARZYCKI 

Grzegorz Zarzycki

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9200Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118022021130518368Gabinet 

stomatologiczny Zofia 

Sanigórska

 0,0522Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0163797545222562907Centrum Stomatologii 

Alfa Medic

 0,0910Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213000508780Bank Spółdzielczy w 

Raszynie

 0,4700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 690,1000Opakowania z papieru i tektury1501011410548315342368639EASY PACK S.C. 

MAGDALENA 

KĄDZIELA, 

BOGUSŁAW 

KĄDZIELA

 0,2000Inne niewymienione odpady1601990207396529111948818GKN Service Polska 

Sp. z o.o.

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4800Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 10,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055504680597571145209DENDRO PINUS 

Paweł Sokołowski

 0,0010Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0030Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,0900Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z metali150104

 0,0080Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214N85.20.Z0008008645272158930Szkoła Podstawowa Nr 

225 im. J.Gardeckiego

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127857189511123748Dom Opieki Przystań 

K. Kowalski
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 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080155767605341458205AND TRUCK SERWIS 

SAMOCHODÓW 

CIĘŻAROWYCH

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,1200Metale żelazne160117

 1,0300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056707703609480000920A.S.R. BIŃKOWSKI 

Robert Bińkowski

 0,3550Zużyte opony160103

 0,2250Filtry olejowe160107

 1,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0150Tworzywa sztuczne160119

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107335805251554721Gabinet 

Stomatologiczny 

Hanna Kaczmarek

 0,1290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213J65.12.A0012545245260215088mBank S.A.

 0,1970Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 18,4300Papier i tektura191201
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 0,0100Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133

 0,4520Opakowania z papieru i tektury150101G50.20.A0110972641130022957CNS SZUBA Tadeusz 

Skiba

 0,4620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Zużyte opony160103

 0,0550Aluminium170402

 0,5600Żelazo i stal170405

 0,4500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0047412367761137733AUTO-SERWIS 

Zbigniew Strzelecki

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,4000Metale żelazne160117

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419321251132655750Marcin Strzaliński

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0123489465251074286Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystyna Matwies 

Łukaszewska

 1,9200Opakowania z papieru i tektury1501011422741441080011844Ghelamco GP4 sp. z 

o.o.

 1,1530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 47,0960Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,0700Opakowania ze szkła150107

 0,8340Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2880Papier i tektura191201

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051415467351070013936Żuromin Sp. zo.o.

 2,6000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1700Filtry olejowe160107

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0600487968121642322HUBER Wieczorek 

Hubert

 0,0753Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F1423053017741082590NZOZ Laboratorium 

Analiz Lekarskich mgr 

K.A. Dobrowolska

 0,0800Inne niewymienione odpady070299DJ28.21.Z6110090637742405635Zakład Budowy 

Aparatury S.A.

 44,3400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 8,7200Odpady spawalnicze120113

 2,3200Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 1,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,6600Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 157,4400Żelazo i stal170405

 1,1680Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201031308793595671722964FABIA-DI SP. Z O.O.

 5,2620Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 7,2380Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,2720Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,1480Inne niewymienione odpady120199

 0,2660Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1620Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,1840Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1500Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,4350Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0030Aluminium170402

 0,1180Mieszaniny metali170407
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 0,4700Żelazo i stal1704050111017125220153085Zakład Konstrukcji 

Metalowych Jacek 

Matuszkiewicz

 24,8000Opakowania z papieru i tektury150101146372837"BM Market" Sp.  z 

o.o.

 1,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 14,0700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402299905291441336P.H.U. - MEDYCYNA 

DLA CIEBIE Jarosław 

Golonka

 0,0031Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.23.A7116807708212195840ALTRAD MOSTOSTAL 

MONTAŻ SP. Z O.O.

 0,5450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Tworzywa sztuczne170203

 0,1100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055503600437620005685"TWAR" Twardowski 

sp.j

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0500Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0100Płyny hamulcowe160113
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 0,1000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,8400Metale żelazne160117

 0,0500Tworzywa sztuczne160119

 0,3520Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051410866535681237437AUTO-NAPRAWA 

Sławomir Zajączkowski

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Filtry olejowe160107

 0,1780Metale żelazne160117

 0,0650Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.11.Z6705075917971388105Urząd Skarbowy 

Grójec

 0,0284Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,2120Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 1,1360Papier i tektura191201

 0,1210Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DL33.10.A1404043127962707657"MIKIRAD" s.c.

 0,0110Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0030Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115
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 0,2960Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 128,8680Odpadowa tkanka zwierzęca020202017435822RZEŹNIA TRZODY 

CHLEWNEJ ROZBIÓR 

I SPRZEDAŻ MIESA 

MARIANNA BIELECKA

 0,0151Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6103165737741898995Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Ujas-Fabirkiewicz

 0,0150Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011412416807621887598Przychodnia 

weterynaryjna 

BONIWET 2, 

MAGDALENA 

FRĄCKIEWICZ-BONIC

KA

 0,0150Roztwory utrwalaczy090104

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0190Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203
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 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174624635213204315"SPOCIŃSKA-CIEŚLA

K I 

KRZESZEWSKA-STU

CHLIŃSKA LEKARZE 

STOMATOLODZY" 

SPÓŁKA 

PARTNERSKA

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037501387985291561905NZOZ Pielęgniarstwa 

Środowiskowego-Ambu

latoryjnego

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,7270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131461013347010340439Metro Properties 

Services Sp. z o.o.

 0,3200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0158Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011429123725213601393Ganinet Stomatologii 

Rodzinnej "Zdrowy 

Ząbek" Rafał Grzyb

 0,3853Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0902Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0053Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026114058828721245730Gabinet Wererynaryjny 

Oskar

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422519995213554512"BMS" A. MATEŃKO I 

WSPÓLNICY S.J.

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180160697695270105591SILVER GOLD TOP 

SP.J.J.STAŃCZAK, 

W.WÓJCIK

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0230Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0872Tworzywa sztuczne170203

 2,7800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,3600Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305021425839399512323107LIBERO Sp. z o.o.

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130431200Miejski Osrodek Sportu 

i Rekreacji

 1,1460Opakowania z papieru i tektury150101K74.14.A1407648785272528752Kite Duo Sp. z o.o.

 0,6770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 29,7060Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,5150Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,1620Papier i tektura191201

 0,3640Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304140332535PETRORAD Sp.z o.o.

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0028Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1570Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0325Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1411969855221442791GABINET PRYWATNY 

TADEUSZ SZWED

 0,8000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904016382029Marek Jakubowski 

UNIVER

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021460085927162652682GABINET 

WETERYNARYJNY 

lek. wet. Iwona Kruk

 14,2680Baterie i akumulatory ołowiowe1606011465222255322045229EST Energy Sp. z o.o.

 3 885,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055504155777620011007P.P.H.U "TARTAK" 

Import-Eksport Jerzy 

Abramczyk

 0,0700Elementy zawierające rtęć160108
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 0,0000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801170149977845272233838START 

DOBROWOLSKI SP.J.

 0,0000Osady i szlamy z fosforanowania110108

 0,1100Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116

 0,7300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0000Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 

z obróbki metali zawierające chlorowce

120108

 0,1000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0810Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0120Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Tworzywa sztuczne170203

 0,9860Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0100Żelazo i stal170405

 0,5000Papier i tektura200101

 1,9700Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1407606855272524748BUZZARD E DUO SP 

Z O O
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 1,1820Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 37,0460Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4340Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,7880Papier i tektura191201

 1,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0111447105221019348EURO-TRUCK Sp. z 

o.o.

 0,1200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8000Filtry olejowe160107

 25,2600Metale żelazne160117

 1,7200Metale nieżelazne160118

 1,7900Tworzywa sztuczne160119

 0,7970Szkło160120

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0122Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104468708241205647Salon Piękności 

"Michell" Renata 

Gawor
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 0,0301Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811462816107743004588PRZYCHODNIA 

WTERYNARYJNA NA  

4 ŁAPY K.Skrzynecka

 0,0268Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,2400Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z6705669618110007757Zakład 

Usługowo-Produkcyjno-

Handlowy Stanisław 

Bartosiewicz

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161458823125110228706P.H.U. Milena 

Łasińska

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400068531130617923Ortholine - gabinet 

ortodontyczno- 

stomatologiczny 

Magdalena 

Szepietowska

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111721105211042883Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Jolanta 

Jagiełło

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9700Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201030004012885340001159PRZEMYSŁOWO-TEC

HNICZNA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY TECHNIPROT

 19,0000Żelazo i stal170405
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 0,4000Odpady farb drukarskich inne niż 

wymienione w 08 03 12

0803130173851655242405163"FANO"; Sp. z o.o.

 1,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030128938855272097387Class Dent

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214L75.11.Z7115826358221417719Urząd Gminy Cegłów

 0,0460Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0220Inne baterie i akumulatory160605

 3,4000Skratki190801

 97,4000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4600Urządzenia zawierające freony200123

 0,8200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 3,7550Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0110Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090120863865270152573APTEKA DR FARM 

TOMASZ NOWAK
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 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych1501026728751699481199674Firma Handlowo 

Usługowa PETER Piotr 

Gołaszewski

 0,0850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055500926907581808775Zakład Mechaniki i 

Elektryki "Plus" 

Katarzyna Dudziec

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,5000Metale żelazne160117

 0,0300Tworzywa sztuczne160119

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303538645671289295PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

SOBIESKI PIOTR

 1,2200Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)1307032924131876572416437DEKONTA Polska Sp. 

o.o.

 132,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503

 1 474,4270Odpadowa tkanka zwierzęca0202025504096257571001338Ubojnia Zwierząt i 

Rozbiór Mięsa Dominik 

Głażewski
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 1 586,3660Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0803Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031468018997743216416GRAVIDA Sp. z o.o.

 0,0013Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146626255Pracownia Protetyki 

Stomatologicznej 

PP-stom Żaneta Gryń

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080172001191181346204ZAKŁAD NAPRAWY 

POJAZDÓW 

MECHANICZNYCH 

Robert Goszczyński

 1,5800Opakowania z papieru i tektury1501017125374828231527585MTM-Handel Usługi M. 

Bałkowiec, R. 

Bałkowiec

 1,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 62,9100Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011416221175222903567TOMKOR Z. 

Tomaszewski i 

Wspólnicy Sp.j.

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0810Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211F45.34.Z0112259405221024941ELTEL Networks 

Telecom Sp.z o.o.
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 0,2450Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 100,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,9100Tworzywa sztuczne170203

 0,4840Żelazo i stal170405

 33,0190Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0156Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213L75.11.Z0005453667981185220URZĄD GMINY W 

PRZYTYKU

 1,5000Żużle i popioły paleniskowe inne niż 

wymienione w 19 01 11

190112

 0,0315Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420434107591216651Karol Rogalski NZOZ 

MEDICA w Jasienicy

 2,6000Zużyte opony1601030108218415271010183Artykuły 

Motoryzacyjne 

Wyczułkowski Dariusz

 0,0537Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202N85.20.Z1408491107981015535GABINET 

WETERYNARYJNY - 

TOMASZ PAJESTKA

 4,7000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020122823775341089587PPHU 

TERMOTECHNIKA 

BOGUSŁAW 

STANKIEWICZ

 0,4000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 3,9000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216004739446PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"PETROTEX" -SP. Z 

O.O. 

B.MACIEJEWSKI, 

R.MACIEJEWSKI 

SP.J.

 3,1400Metale żelazne191202

 47,7500Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 19,1500Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 491,5201Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 135,5700Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z1300526905720000539ZAKŁAD 

RZEŹNICZO-WĘDLINIA

RSKI SP J

 59,7200Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 7,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141416825628222278065Zakład Komunalny w 

Dębem Wielkim

 0,7700Skratki190801

 3,1100Zawartość piaskowników190802

 27,6500  7.16Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101550201110Zakład 

Usługowo-Handlowy 

"TIMBEX" Wieslaw 

Gnoza

 0,0930Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4480Zużyte opony160103

 0,0070Filtry olejowe160107

 18,2300Metale żelazne160117

 0,2320Metale nieżelazne160118

 0,9990Tworzywa sztuczne160119

 0,4280Szkło160120

 0,3320Inne niewymienione elementy160122

 0,1160Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 47,0000Szlamy z obróbki metali inne niż 

wymienione w 12 01 14

120115271293220KAEFER S.A.

 75,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 1,2000Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 0,9000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 445,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 7,8000Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601

 322,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 2,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,1530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102741031130331747IWA DENT Iwona 

Bester-Krawczyk

 0,0480Kwasy trawiące1101056701945839481449622ARDOMEX - 

CYNKOMET

 0,0280Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

190211

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801021464781517591688924GABINET 

DENTYST.ART-DENT 

LEK.DENT.M.ZAWIST

OWSKA

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,5000Opakowania z papieru i tektury1501010152158105261980856SKUP METALI 

KOLOROWYCH I 

MAKULATURY 

BIAŁCZAK DARIUSZ

 30,4100Żelazo i stal170405

 50,7000Papier i tektura200101

 0,0380Zgary i żużle odlewnicze1010030110922555320009844"KLAMEX" Zenon 

Oliszewski

 0,0780Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104
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 1,4600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055512916117591588660P.P.H.U. ZADROGA  

Sp. j. W. Zadroga, G. 

Zadroga

 0,0920Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186110161697761487031Starostwo Powiatowe 

w Sierpcu

 0,3120Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4470Papier i tektura191201

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030102964645291014422Gabinet 

Stomatologiczny  

Jacek Makowski

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2100Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DM35.12.Z0050968557960073591ANTILA JACHT 

Stocznia Jachtowa

 1,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,6670Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7900Opakowania z metali150104

 0,0400Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 9,7200Zaolejone osady z konserwacji 

instalacji lub urządzeń

050106F45.21.A0157166985272432041Operator Gazociągów 

Przesyłowych 

Gaz-System

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,4190Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 8,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6550Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,7200Opakowania ze szkła150107

 2,2550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9540Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5720Filtry olejowe160107

 0,1610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6590Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0230Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,6860Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0120Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 92,3610Żelazo i stal170405

 2,3400Skratki190801

 48,0000  4.80Inne niewymienione odpady190899

 2,7500Papier i tektura200101

 1,3870Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180132726365252087227Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Mazowieckiego w 

Warszawie

 0,1200Inne baterie i akumulatory160605

 7,5400Papier i tektura200101

 0,0200Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134

 0,0900Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 1,3240Opakowania z papieru i tektury1501016102467087741017492Zakład Energetyczny 

Płock Centrum 

Handlowe Sp. z o.o.

 0,2510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Opakowania z papieru i tektury150101551197065PHU Bursztyn Anna 

Sadowska

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z drewna150103

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,3000Metale żelazne1601170009592705261022782Młodzieżowego Domu 

Kultury im. Wł. 

Broniewskiego

 0,0042Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2400Odpady tworzyw sztucznych0702130170530555222581230Wavenet Sp. z o.o.

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,0560Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,9000Opakowania z drewna150103

 0,0500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1500Opakowania ze szkła150107

 0,0100Metale nieżelazne160118

 1,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 2,5000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,2000Smoła i produkty smołowe170303

 0,0300Odpadowa papa170380

 0,0100Aluminium170402

 0,2000Żelazo i stal170405

 29,8250Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,3000Papier i tektura200101

 0,0100Szkło200102

 0,0010Tekstylia200111

 31,9500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 0,2095Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810117180515222068165Gabinet Weterynaryjny 

lek. wet. Stanisław 

Spociński

 0,0009Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 1,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011405451137991926847P.P.H.U Ośrodek 

Wczasowy MEXICANA 

s.c. Maria Sowińska, 

Zofia Mosiołek

 0,0039Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.20.Z0115251975221765703GABINET 

WETRYNARYJNY

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.55.Z1410108007971958910Zakład Zaopatrzenia 

Ogrodniczego WARKA 

Sp.z o.o.

 6,3120Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,2000Opakowania z drewna150103

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0217Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026701470177991415130Gabinet Weterynaryjny 

Andrzej Podleśny
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 21,3000Odchody zwierzęce020106DA15.13.B0051022907960025540PPHU "NASZ 

PRODUKT" ROMAN 

KAPUSTA

 0,4350Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201

 82,7900Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 38,7400Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 10,6460Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0380Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0024Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 28,8000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201825503809107570002666GOSPODARSTWO 

ROLNE "BAZAR" Sp. z 

o.o.

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103000800657Szkoła Podstawowa Nr 

4 im. Stafana 

Roweckiego "Grota" w 

Markach

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103266058261247264Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Joanna 

Legocka-Górka

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318012596101HOL-TRADE SPÓŁKA 

Z O.O.
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 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1009688628341730525Maria Kapusta Gabinet 

Prywatny

 62,6600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402092723619005471011744ADLER POLSKA SP Z 

O.O. O/PŁOCK Z/S W  

BIELSKU BIAŁEJ

 1,1600Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070204

 217,2000Inne niewymienione odpady070299

 8,3000Odpady stałe z oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż wymienione w 10 

12 09

101210

 1,3090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2660Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2600Zużyte opony160103

 0,5760Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0115657715222228373NZOZ Lecznicza 

Medyczna "ALVIT"
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 0,0950Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031410363205213445390MEDORAN PLUS S.C.

 0,0559Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421525999482158252Ośrodek 

Zdrowia-RISORIUS 

Renata Sznajder

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016705216689481015786Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe 

"Jazienicki" Jazienicki 

Jerzy

 0,1150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Żelazo i stal170405

 0,0540Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110520017742513187NZOZ SALUS

2720



 0,0753Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160411106871421423NEODENTAL 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Czapor Dorota

 0,0069Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160397805291013003Usługi 

Stomatologiczne lek. 

stom. Agnieszka Król

 13,1800Popioły lotne z węgla1001020009809498211957733Spółdzielnia 

Mieszkaniowa

 6,2240Odpady tworzyw sztucznych0702131424239348921313560F.H.U. "SARGALSCY"

 1,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0600Tworzywa sztuczne170203

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036702210157962028810GMINNY OŚRODEK 

ZDROWIA W GOŹDZIE

 0,1890Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0756Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0113843025321034732GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

HANNA 

SOBCZAK-GRZANKA
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 0,0344Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155801291180891684Gabinet 

Stomatologiczny 

Adrian Hajwos

 0,0626Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7100751558211022296Prywatne Pogotowie 

Stomatologiczne

 0,0501Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021405974468121239750Gabinet Weterynaryjny 

lek. weterynarii Monika 

Styś-Zając

 3,7000Żelazo i stal170405DJ28.11.C011020221VISTAL KRZYSZTOF 

WIŚNIEWSKI

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420933425322002326DOM OPIEKI 

"FENIKS" s.c. W. i D. 

Rutyna

 0,1570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1309594667571117526Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407932715212121343EWA ORDYŃSKA

 3,4200Odchody zwierzęce020106G51.32.Z2904992856611002540"PUBLIMA" Sp.J. 

ZAKŁAD 

PRZETWÓRCZY 

MIĘSA

 1,2550Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 3,3800Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201

 632,9400Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 216,4550Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 6,2600Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 3,6900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 1,2630Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8950Opakowania z metali150104

 0,0680Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080153204117831452257TOMASZ ZAWADZKI

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107
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 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130160746415252164732BUdynek 

Biurowo-Studyjny 

,,Inwestycje Polskie" 

Sp. z o.o.

 0,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101010214259Produkcja opakowań 

foliowych  Piotr Merie

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 18,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z0100700041250005418CEGIELNIA   K. 

TRUSZKOWSKI, M. 

KRYSKI s.c.

 48,2000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,3000Opakowania z drewna150103

 2 724,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.B5503828727620008850PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O 

w Wyszkowie

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0240Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,4800Żelazo i stal170405

 0,6280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110032159710528436Niepubliczny Zaklad 

Opieki Zdrowotnej 

Tadeusz Kozubski
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 0,0005Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180107832245221014836PROFITOR Kazimierz 

Charzewski

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 87,4300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308141211963Polmlekart Sp.z o.o.

 5,1370Odpady ciekłe zawierające farby 

drukarskie

080308

 45,0000Żużle odlewnicze100903DJ27.51.Z6700428808110003630Odlewnia Żeliwa 

RAWICA Sp. J.

 60,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,1000Pyły z gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 09 09

100910

 40,0000Wybrakowane wyroby żeliwne100980

 0,2000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,0100Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania z metali150104

 0,1500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione 

w 16 11 03

161104

 0,7000Żelazo i stal170405

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160002868357740002169Teatr Dramatyczny im. 

J.Szaniawskiego w 

Płocku

 0,0800Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202030154612871230268617P.H.U. BLUE BELL 

Grzegorz Janczewski

 0,1200Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,6800Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601DA15.81.A6728849499481743646Piekarnia 

"WYŚMIERZYCE" 

Paweł Bilke

 3,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0448Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550474634Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,7200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020123965085251577627MEDICOVER Sp. z 

o.o.

 38,1400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,3400Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0700Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0878Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164262875251484512NZOZ PRZYCHODNIA 

RODZINNA IRMINA 

NOWIK ul.Kościuszki 

82
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 1,4450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030169592915252193320Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"COR-MED" Sp. z o.o.

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118269645261923901PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI Artur 

Sieczych

 1,2600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016700004907960075147Zakład Metalowy 

"Żuchowski" s.c.

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Opakowania z drewna150103

 0,0015Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214G52.31.Z4507435867221157063APTEKA MGR. FARM. 

MARIA BOŻENA 

KIECZKA

 0,0070Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0010Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0810Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 2,0000Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182A01.24.Z130446413FERMA DROBIU 

ŁUBIŃSKA DOROTA

 21,6000Inne niewymienione odpady070599G51.46.Z0125229185340002064SANDOZ POLSKA Sp. 

z o.o.
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 15,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602146719758228121722067Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109364901130133906Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Marek Strzyżewski

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031301601545691073322Rejonowa Przychodnia 

Stomatologiczna 

TOTAL DENT

 0,0010Odpady amalgamatu dentystycznego180110

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O92.12.Z0007937275260251007ZASP ZWIĄZEK 

ARTYSTÓW SCEN 

POLSKICH

 0,3880Skratki190801

 9,0000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208DI26.40.Z0102477091250004554WYTWARZANIE 

WYROBÓW 

CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 

FRYDERYK 

GODLEWSKI CEZARY 

GODLEWSKI

 0,5000Opakowania z drewna150103
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 95,7700Opakowania z papieru i tektury1501010153381805311542444LINEK - EKO 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE-K

RYGIER I 

WSPÓLNICY SP. K.

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0330Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 92,3100Papier i tektura191201

 0,0125Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

1305021404283478111727040ZBIGANT Z. i 

A.Lenartowicz Sp.j. 

Stacja Paliw LOTOS Nr 

139

 0,1460Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2100Opakowania ze szkła150107

 0,0012Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,4170Papier i tektura191201

 0,5470Opakowania z papieru i tektury1501010103269231130059848ELPLAST S.J. 

ELŻBIETA 

KUSZYŃSKA-NOWICK

A I WSPÓLNICY

 0,1840Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3180Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania z metali150104

 2,0630Metale żelazne160117

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0870Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0500Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180132525915291551657SWH "DROMET" 

Drązikowscy
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 56,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 92,6600Drewno170201

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730091619482357939NZOZ "NEURO-STOM" 

Jędrasek Bożena

 0,5860Opakowania z tworzyw sztucznych1501020106509195340027153PAKFORM Sp. z o.o.

 0,4160Aluminium170402

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046708846617961400052JPL

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030154285399481421345Gabinet 

Stomatologiczny 

VIVA-DENT Karol 

Górski

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091004978077681076774Renata Miśkiewicz 

Punkt Apteczny

 0,4400Opakowania z papieru i tektury1501010051707588240001931ARTUR ZENIK LKM

 0,3200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Metale żelazne160117
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 0,0128Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0123135865261679186GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Tomasz 

Młodziejewski

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020118759519520016532POD ANIELSKIMI 

SKRZYDŁAMI Urszula 

Hellmann

 0,0610Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031401784137742866862Gabinet Chorób 

Kobiecych Medifemme 

sc

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103013038308 00029NZOZ Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuń

czy "EDEN"

 0,1640Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111017301607 00050PKP ENERGETYKA 

SP.  Z O.O. ZAKŁAD 

WSCHODNI W 

BIAŁYMSTOKU

 0,0030Odpady spawalnicze120113

 0,0385Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Inne oleje hydrauliczne130113
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 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,8920Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,5430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0230Filtry olejowe160107

 0,1080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0210Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 83,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 7,3550Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0120Tworzywa sztuczne170203

 1,4420Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,6090Aluminium170402

 72,0810Żelazo i stal170405

 448,3950Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081416278187581351867"MAREX" Stanisław 

Gołębiewski

 3,1000Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 0,3440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0030Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0960Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,0410Opakowania z papieru i tektury150101G50.30.B5513025567582103775"SILUK" S.C. HANNA 

DANUTA I 

STANISŁAW ADAM 

KULIŚ

 0,3290Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7940Opakowania z tworzyw sztucznych150102G51.39.Z0174820759521043560Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"WIKING" Aleksander 

Borowski

 1,4240Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 6,1420Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100103693415220064364AW SERWIS-OKĘCIE 

ADAM WYPYCH

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1500Zużyte opony160103

 1,2900Tworzywa sztuczne160119

 0,0300Szkło160120

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z0121866629521013719NZOZ "Adam 

Goliński-Stomatologia"
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 0,2480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020113339315271285566Gabinet Weterynaryjny 

Profilaktyka i 

lecznictwo zwierząt W. 

Czuj i D. Jagielska

 0,7200Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110G50.20.A6113127267742658299ORLEN KolTrans Sp. z 

o.o.

 21,0800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,5800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 3,9600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,2000  2.20Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 2,4800Odpady zawierające inne substancje 

niebezpieczne

160709

 16,2400Drewno170201

 1,7000Tworzywa sztuczne170203

 2,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,2600Aluminium170402

 259,4800Żelazo i stal170405

 0,0066Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097123617128221834699APTEKA Magdalena 

Antonowicz

 3,9100Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001800004107037960040077CERAMICZNA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY

 0,0950Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania z drewna150103

 0,0000Opakowania z metali150104

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte opony160103

 0,3020Metale żelazne160117

 0,0012Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7400Opakowania z tworzyw sztucznych1501020301192785410005175Zakład Obsługi 

Rolnictwa "Rolnaft" 

Hryciuk i Wspólnicy 

Spółka Jawna
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 0,0380Opakowania z tworzyw sztucznych1501020121038191130010061LCD ZOFIA 

WIERZCHOWSKA

 1,9850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205011301871Naprawa Samochodow 

Japońskich Henryk 

Sikorski

 0,3360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2100Filtry olejowe160107

 0,0600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051417729575291147867AUTO-KUC OBSŁUGA 

KOMPLEKSOWA 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

JANUSZ KUCIAPSKI

 0,0000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Filtry olejowe160107

 0,3000Metale żelazne160117

 160,5300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081309666155671473426DPH Piotr 

Lewandowski

 0,0800Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,8040Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 1,4600Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102

 3,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5200Metale żelazne160117

 9,9340Metale nieżelazne160118

 0,0050Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085506697287621744522BAG S.C. Adam 

Gaiwart, Danuta 

Deptuła

 0,0040Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186100143307760003350ZAKŁAD OBRÓBKI 

METALI Adam 

Włoczewski

 19,6900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0030Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,6100Żelazo i stal170405

 0,0940Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603G50.20.A0100762831130025565Mechanika Pojazdowa 

Piotr Niedziółka A.S.O. 

PEUGEOT

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5000Zużyte opony160103

 0,1710Filtry olejowe160107

 0,6300Metale żelazne160117

 0,0850Tworzywa sztuczne160119
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 1,2500Opakowania z tworzyw sztucznych1501027100839018211515076Uprawa Pieczarek 

Kielak Mirosław

 1,3920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0111971105251553584N.Z.O.Z. CENTRUM 

STOMATOLOGICZNO-I

MPLANTOLOGICZNE 

dr KRZYSZTOF 

AWIŁŁO

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110005334985371642304Urząd Gminy Huszlew

 0,1210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2740Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 10,0600Skratki190801

 4,2500Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0080Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036104017939710086576PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNO-P

OŁOŻNICZY lek. E. 

Kukiełka-Bieńskowska

 0,8920Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201013007075697822411460FIRMA TAMAR Sp. z 

o.o.

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101DL33.20.B1400012299511374858SENEL RYSZARD 

KROGULSKI

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7105367748211119506Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Elżbieta Lisiecka

 0,0667Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051462684715222998740Jednostka Wojskowa 

6021

 0,5450Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,0013Odpady spawalnicze120113

 3,2827Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3221Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 2,1040Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3996Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9920Opakowania z metali150104

 1,5003Opakowania ze szkła150107

 0,3776Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3557Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 6,8890Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,7150Zużyte opony160103

 0,6910Filtry olejowe160107

 0,1230Płyny hamulcowe160113

 3,2098Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0025Metale żelazne160117

 0,0160Tworzywa sztuczne160119

 0,4820Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,7883Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3600Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0140Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 5,9760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,6250Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0653Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0876Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 6,9780Drewno170201

 0,8280Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0140Aluminium170402
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 11,8636Żelazo i stal170405

 1,7420Mieszaniny metali170407

 54,3890Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0045Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0270Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0163Tekstylia191208

 0,0050Odpady po autoklawowaniu odpadów 

medycznych i weterynaryjnych

198001

 32,0570Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030301007875371033775CENTRUM ZDROWIA I 

URODY KINGA 

MATEJUK

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216M80.10.A0130017075272134792Przedszkole z 

Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 310

 0,0430Inne baterie i akumulatory160605

 0,0321Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116931451131322696PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

KAROLINA 

KWIATKOWSKA
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 0,0530Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810155667155222584085AMIGO Michał 

Pańczyk

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0123366991130491445Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"ULMED"

 0,0123Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031409266485241225192INNOWACJE

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,0400Opakowania z papieru i tektury1501010120069501180014612ABRAMIS Sp. z o.o.

 0,2220Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5110Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,2130Tworzywa sztuczne170203

 0,0410Aluminium170402

 0,3920Żelazo i stal170405

 0,0760Mieszaniny metali170407

2742



 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036707770087961351394GABINET 

INTERNISTYCZNY 

BEATA 

KOMOROWSKA

 155,2240Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070208DF23.20.B6113774997742745992BASELL ORLEN 

POLYOLEFINS SP. Z 

O.O.

 394,5600Odpady tworzyw sztucznych070213

 371,7200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 40,9600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 79,7200Opakowania z drewna150103

 114,1900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0480Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6880Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,2400Aluminium170402

 49,8200Żelazo i stal170405

 0,0800Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1400290099481613079PUNKT APTECZNY 

KRYSTYNA MIDURA

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0119923785261637176Multidental SPS 

Dariusz Paluszek

 0,1100Odpady kory i korka0301015512033117591567149ZHUP "MARK" s.c. 

Ryszard Kunka, Marcin 

Kunka

 3,4200Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802037123863625791847585PRYWATNA 

LECZNICA 

WETERYNARYJNA 

lek. wet. Adam Siębor

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109010815438APTEKA "MARYSIN"- 

SOŁTAN I WSP. SP. 

J.

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090173440901230424052Apteka pod Dębem
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 0,1108Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162069471230886060Centrum 

Stomatologiczne 

Anadent 2 s.c.

 0,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706055512531257582054195PHU „RAKOCZY” S.C. 

Jolanta Rakoczy, 

Marek Józef Rakoczy, 

Artur Rakoczy

 0,8100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A1408813907582222480CAR-SERVICE 

Elżbieta i Dariusz 

Załuska SC

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3800Zużyte opony160103

 0,1300Filtry olejowe160107

 0,3500Metale żelazne160117

 0,0700Tworzywa sztuczne160119

 24,2800Skratki190801E41.00.B6728972907971840769Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Belsku 

Dużym

 397,2300  63.65Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,3000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460649309482597187WSPARCIE BOŻENA 

KOWALSKA SPÓŁKA 

JAWNA
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 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5506637437571124029Poradnia Lekarska Dla 

Doroslych i Dzieci 

"ESKULAP"

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 63,6400Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0020043155250004869SPÓŁDZIELNIA "HALE 

BANACHA"

 5,2900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 11,0000Opakowania z papieru i tektury150101011632332MAYLAND REAL 

ESTATE SP. Z O.O. 

(daw. GEANT POLSKA 

SP. Z O.O.)

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1000Żelazo i stal170405

 51,2000  1.54Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305DA15.33.A6102225607741009156"OJC"  SP. Z O.O.

 1 101,7900Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0485Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405992735671598702GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Joanna Modlińska 

Lewandowska
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 0,0110Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 42,0000Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702801300045145720000597Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

CHEMIX Falkiewicz 

Sylwester

 4,8000Opakowania z papieru i tektury1501010003901718210006728Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021300469845691297754USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

ROMAN TEMPLIN

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103011641638Gabinet 

Stomatologiczny 

Janina Malska- 

Smuszkiewicz

 0,4860Opakowania z papieru i tektury1501011426464108981318006Tulandia Anna Pawelec

 0,0300Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406033670020006560000889ZAKŁAD USŁUG 

REMONTOWYCH I 

PRODUKCYJNYCH 

"ZURIP" 

MAŁOGOSZCZ

 0,0300Tworzywa sztuczne170203

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502019207621439948Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska ELZ
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 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031458215698251954215"FAMILY DENTAL" 

STOMATOLOGIA 

BEATA REDZIK

 0,1850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037115845808261779831SPZOZ w Łaskarzewie

 20,7270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.11.Z0100266661230040386CHODZEŃ S.J. 

SAMOCHODY-CZĘŚCI

-SERWIS

 1,2170Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,7470Opakowania z papieru i tektury150101

 5,2230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,5860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7810Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 4,3040Zużyte opony160103

 1,3530Filtry olejowe160107

 0,4790Płyny hamulcowe160113

 0,3850Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 14,4330Metale żelazne160117

 5,6760Tworzywa sztuczne160119

 2,0670Szkło160120

 1,1890Inne niewymienione elementy160122

 0,0580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,3040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,3060Drewno170201

 0,3220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121737831130572959STOMATOLOGIA 

MEDIA PLUS SP.Z 

O.O

 1,2000Zmieszane odpady opakowaniowe150106K70.11.Z1409003825252389170BTA Office Building Sp. 

z o.o.

 0,0320Inne cząstki i pyły100704DJ28.51.Z0105454995340210503Zakład 

Usługowo-Produkcyjny 

GALWAX Jan 

Sołtysiński

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0560Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4500Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów inne niż wymienione w 19 02 

05

190206

 0,6700Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 176,3670Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0067130955220201720GRUPA TOPEX SP. Z 

O.O. SP.K.
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 20,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 54,7750Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 54,6300Metale żelazne191202

 7,3400Tworzywa sztuczne i guma191204

 11,4400Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081461571689512356650RABE Sp. z o.o.

 1,2900Odpady z polerowania i wykańczania040109

 5,9100Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 3,5450Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,8550Odpady tworzyw sztucznych070213

 1,7200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0660Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0420Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050174336749512032166HERKULES S.A. 

(dawniej GASTEL 

Żurawie)

 0,5760Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0520Filtry olejowe160107

 0,1580Tworzywa sztuczne160119

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0001Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,6660Żelazo i stal170405

 0,0670Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0355Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507096527591038095NZOZ Praktyka 

Lekarza Rodzinnego 

Andrzej Gajewski

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 37,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6102342379710223978Indywidualna Praktyka 

Lekarska, Stanisław 

Dubielak

 0,0150Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216L75.11.Z090028439Urząd Kontroli 

Skarbowej w 

Bydgoszczy

 0,7000Papier i tektura200101

 0,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055512633657591059720Firma 

Produkcyjno-Usługowa 

"STOLMARK" Marek 

Paszko

 0,0035Opakowania z metali150104

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0120Aluminium170402

 0,0570Żelazo i stal170405

 0,0433Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116991705241225157AW.DENT

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801015507066367581850748NZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARZY 

SPECJALISTÓW 

MEDICOR
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0600Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096729784107991862998Punkt Apteczny 

Przemysław Sujecki

 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414363665262697714INTERDYSCYPLINAR

NA AKADEMIA 

MEDYCYNY 

PRAKTYCZNEJ 

Krzysztof Bakalarski

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1540Zmieszane odpady opakowaniowe1501060130010505272134987Przedszkole nr 74

 0,4300Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081408178768261010935P.P.H. GARBOL 

Olszewski Mirosław

 1,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0080Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030125612845261736151Gabinet dentystyczny 

Hanna Zabokrzycka

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z1403136387742401100Prywatny Gabinet 

Dentystyczny Joanna 

Więcek

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0241Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123780485221641148Gabinet Dentystyczny 

Grażyna Zdrodowska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0770Opakowania z papieru i tektury150101DG24.20.Z0106349269510030306DERCOL SP. Z O.O.

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 720,0000Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001K74.81.Z0120411139511014114Zakład  Fotograficzny 

"Camera"

 0,0001Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6720021009482162360Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Wolanowie

 0,0006Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090156979379512102926Ima Pharma Sp. z o.o.

 0,0101Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119819501250331402Gabinet 

Stomatologiczny 

Grabowska

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2063Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103016638026 000165342139198NZOZ RES-MED 40 

Sp. z o.o.

 0,0319Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3 990,2700Wybrakowane wyroby1013821413494375252422424LIBET S.A.

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1 230,3900Opakowania z drewna150103

 914,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 4,3000Odchody zwierzęce020106DA15.11.Z6709887748121620823ZAKŁAD MIĘSNY 

NOWOPOL 

KRZYSZTOF 

CHMIELEWSKI 

ANDRZEJ NOWOCIEŃ 

GRAŻYNA 

NOWOCIEŃ SP.J.

 0,4730Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

020201

 516,0000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 57,3100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 0,2500Inne niewymienione odpady020299

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 22,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0140Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0030Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0080Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0400Metale żelazne160117

 0,0760Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

2756



 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161382231251034445NZOZ "Beta-Med"

 0,0642Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0160336425221619255ORTOLAN 

STOMATOLOGIA 

ESTETYCZNA

 0,0098Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2500Odpadowa tkanka zwierzęca0202021424801167961937912ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0938Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160005444381230536532Urzad Gminy w 

Prażmowie

 0,0500Inne baterie i akumulatory160605

 0,0140Inne baterie i akumulatory160605M80.10.A0101343595272134970Przedszkole 

Integracyjne nr 209

 0,8700Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 6,5420Odpady tworzyw sztucznych0702137100177848210015992PPHU FOLDRUK 

MARIAN BORKOWSKI
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 0,0950Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0880Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1590Opakowania z metali150104

 0,1420Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0620Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,2500Aluminium170402

 21,6420Papier i tektura191201

 47,4570Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304H55.52.Z0106002585220002274DO & CO Poland Sp. z 

o.o.

 0,2930Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 175,7500Opakowania z papieru i tektury150101

 86,0810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,3800Opakowania z drewna150103

 10,0210Opakowania z metali150104

 4,1050Opakowania wielomateriałowe150105

 12,9940Opakowania ze szkła150107

 0,7370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0000Zużyte opony160103
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 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 7,4330Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 10,3250Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 4,6500Żelazo i stal170405

 48,0100Papier i tektura191201

 1,4170Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0550Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040127168125221683431USŁUGI 

LABORATORYJNE 

Grażyna Rzeźnicka

 0,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z3902529086931024402NZOZ KLINIKA 

DENTYSTYCZNA ŚW. 

APOLONII

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802010172665037361469940PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

KAMI

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0190Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803187115568798210008408PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ w 

SIEDLCACH S.A.

 0,0080Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,6280Szlamy z kolektorów130503

 0,0120Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603
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 0,1280Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1620Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,0500Zużyte opony160103

 0,1270Filtry olejowe160107

 0,2630Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1600Metale żelazne160117

 0,0560Tworzywa sztuczne160119

 0,1620Szkło160120

 0,0028Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174574275211459790Pracownia Protetyki 

Stomatologicznej 

MANU-DENT

 0,0070Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0100Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107
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 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102DK29.32.B7100327508211010169MECHANIKA MASZYN 

I URZĄDZEŃ 

ROLNICZYCH 

"IGAMET" 

J.KOMOROWSKI

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 7,5000Metale żelazne160117

 0,6640Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105141290419TECHNOLOGIE I 

TECHNIKI 

PROCESOWE 3 

AQUA Sp. zo.o.

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7100855158211380593Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Grażyna Schneider

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080006171087750000114Przedsiębiorstwo 

Państwowej 

Komunikacji 

Samochodowej

 0,3800Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 4,6000Zużyte opony160103

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,0065Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011419860781230856449Usługi Spawalnicze 

Karol Łukasiewicz

 0,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031453063995342302853Damian Jańczuk

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140174584445262610156Mitsui & Co. 

Deutschland GmbH 

Sp. z o.o., Oddział w 

Polsce

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

1801061403659601181820686MAXFARM SP. Z O.O.

 0,0950Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429994045311397226GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

OLGA 

OLSZEWSKA-SOSIŃS

KA

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,7100Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

1603041406598165222821467PŚ-VI.7013.9.8.2014.B

P

 11,5000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508G50.50.Z1300410185660002278Waldemar Krzysztof 

Cejmer STACJA 

PALIW

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211000387980GMINNA 

SPÓŁDZIELNIA 

SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA W 

GÓRZE KALWARII

 0,3790Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,1200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 29,9000Opakowania z papieru i tektury1501010080004361130002653Tech Data Polska Sp.z 

o.o.

 7,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6750Baterie i akumulatory ołowiowe1606010155024259512079050CITYRENT SP. Z O.O

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032003288005441523190NZOZ CENTRUM 

OPIEKI 

DŁUGOTERMINOWEJ 

S.C.

 8,0000Zwroty kosmetyków i próbek0706810104165895270014428POLBITA SP. Z O.O.

 268,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 12,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,5000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 4,6870Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186101697417740014505PARTNER PREMIUM 

SALATA SAWCZAK I 

S-KA S.J

 0,1182Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 2,7300Opakowania z papieru i tektury150101G51.34.A0723917635532198703"Żywiec Sprzedaż i 

Dystrybucja Sp. z o.o."

 3,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5800Odpady tytoniowe020382DJ28.11.B6700429917960035567International Tobacco 

Machinery Poland Ltd.

 0,3800Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0150Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 0,3180Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 1,7180Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 18,4700Opakowania z papieru i tektury150101

 29,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 19,6600Opakowania z drewna150103

 0,0700Opakowania z metali150104

 4,8000Opakowania ze szkła150107

 1,9760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,0890Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 38,2990Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,2800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8890Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Aluminium170402

 5,2500Żelazo i stal170405

 0,2280Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116316938261813255"MEDYK" Sp. z o.o. 

NZOZ im. T. 

Niedźwiedzia

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015282521NZOZ MEGA - LENS 

Sp.z o.o.

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101002162959KAMPOL SP. Z O.O.

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,0010Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016708635647961315346Katarzyna Obłąk 

Indywidualna Praktyka 

Lekarska  Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0010Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7500Opakowania z papieru i tektury1501012605741889591947031BIMs PLUS FHH Sp. z 

o.o. Kielce Sp.k.

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4800Opakowania z drewna150103

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126876025691392671NTERDENTAL AT 

AGNIESZKA 

JAWORSKA

 0,1600Papier i tektura2001016720135399481064514PIEKARNIA

 0,0200Szkło200102

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046727407889481202353NZOZ ESSAMED Anna 

Sosińska

 0,0026Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503518907921323312Indywidualna 

Specjalistyczna lek. 

med. Barbara 

Stoszewska

 81,6800Odpadowa tkanka zwierzęca0202021309668975661875761JAGRO Jadwiga 

Domżała, Sebastian 

Domżała Sp.j.

 19,2100Odpadowa tkanka zwierzęca 

wykazująca właściwości 

niebezpieczne

020280
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 0,0305Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123048025291041034Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Małgorzata Mlosek

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031417467185222625157GABINET 

WETERYNARYJNY 

"KAJMAN" Monika 

Toborek

 0,0068Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428948524960197297URODA I STYL 

KOSMETYKA Sylwia 

Wierczuk

 0,0005Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802010925533167761308608PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

PATRYCJA 

WIKTOROWICZ

 0,0257Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 277,5870Odchody zwierzęce020106DA15.13.A6700655107960068584Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego "SADEŁKO"  

Sp. z o.o.

 329,4200Odpadowa tkanka zwierzęca020202
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 11,3680Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Odpady tworzyw sztucznych070213DJ28.73.Z6700019287990002408COMES 

SOKOŁOWSCY SP.J.

 0,0250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Kwasy trawiące110105

 1,4200Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 1,2200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,0000Odpady spawalnicze120113

 0,1210Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Opakowania wielomateriałowe150105

 0,8290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0000Zużyte opony160103

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Aluminium170402

 14,6300Żelazo i stal170405

 0,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0141Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103672890890AJDENT GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400739967971900827Gminny Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103091278211643070Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny A. 

Pawlukiewicz-Bondarc

zuk

 0,7400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

1601140171770825342033330R&R 

TERMOTECHNIKA 

Tadeusz Rzepka

 0,0004Metale nieżelazne160118

 0,9142Miedź, brąz, mosiądz170401
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 0,1130Aluminium170402

 0,0360Ołów170403

 36,4129Żelazo i stal170405

 1,9110Mieszaniny metali170407

 0,0297Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026709294877960022168LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT I PUNKT 

UNASIENNIANIA 

ZWIERZĄT

 8 350,0000Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07

1705081464510861231274703CONSTRUCTION 

GROUP SP Z O O

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020117246431230086342Iwona Butkiewicz

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037503246098371022709Specjalistyczny 

Gabinet Lekarski

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036700681407961186179PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Stanisława 

Drozdowska

2770



 0,0070Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801010102574645222204295Gabinet 

Stomatologiczny 

Hanna 

Lejnert-Suszczewicz

 0,0646Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116369111250994083NZOZ PORADNIA 

MEDYCYNY 

RODZINNEJ im. prof. 

Andrzeja Śliwowskiego 

M. M. M. Domańscy

 0,2900Skratki1908010005389698221134364GMINA DOBRE

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0132888731132070386Allmedica Polska SC

 0,0900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719899209482137161Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Spółka Pielęgniarska 

"ZAMŁYNIE" s.c.

 0,0980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015658570MEDYCYNA URODY 

URSZULA BRUMER

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

2771



 0,1800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037125730298262022343Krajowy Ośrodek 

Psychiatrii Sądowej dla 

Nieletnich w Garwolinie

 0,5789Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0156661801132463074Ośrodek Medyczny 

Petra

 0,0100Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802010157400475262235310Gabinet Weterynaryjny 

Andrzej Krajewski

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166110532889710072798Powiatowy Urząd 

Pracy w Gostyninie

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C1418067741250323070NZOZ "AKCJA"

 1,7444Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141413327966631050803MODERN Sp. z o.o.

 100,9000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 2 371,6500Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 30,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie200202
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 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031453069335213616673ISO-LAB Sp. z o.o., 

Spółka komandytowa

 0,0000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2000Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 167,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A1405819207571429504JUMA Sp.z o.o

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318012286240Auto Szlif Jolanta 

Olszewska

 0,6720Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3700Tworzywa sztuczne170203

 0,0580Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1413993811130196717NZOZ UNIMED 

PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA
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 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103710175342Prywatny Gab lekarski 

Dariusz Konopiński

 0,0460Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702803404079888882982534HOŁOWIŃSCY-SCAN

SERWIS Sp. z o.o.

 0,8850Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,0590Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,5000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,1000Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,6000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4800Filtry olejowe160107

 0,2400Tworzywa sztuczne160119

 0,0437Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6102061527741637177Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318711646683Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"SALUS"

 0,0200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0200Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0072Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,6800Osady z mycia i czyszczenia020101A01.24.Z1309661535691756618FERMA DROBIU 

KOŹLAKIEWICZ S.C.

 4 707,5200Odchody zwierzęce020106

 1,5440Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 0,0350Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0518Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0410Baterie i akumulatory ołowiowe1606016103696127761153962AUTO NAPRAWA 

Piotr Krześniak

 0,0190Aluminium170402

 1,1230Żelazo i stal170405

 1 178,1300Osady z mycia i czyszczenia020101DA15.13.A1302807865660004455"CEDROB" S.A. 

Raciąż

 866,4200Odpadowa tkanka zwierzęca020102

 510,9900Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 7 460,8830  592.34Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 12,5300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304

 35,6950Odpady z produkcji pasz roślinnych020381

 0,3110Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 0,7500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 40,3900Opakowania z papieru i tektury150101

 3,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 27,2900Żelazo i stal170405

 0,1300Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 12,7300Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0900Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302046705174907961018996TRANSPORT 

SAMOCHODOWY 

KRAJOWY I 

MIĘDZYNARODOWY 

"ANDA" ANDRZEJ 

CHUDZIK

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0015Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Metale żelazne160117
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 0,0349Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7101081918211434455Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położni

czy Lek. Janina 

Wójcicka

 47,9000Tworzywa sztuczne i guma191204DH25.21.Z1308733745691701907FAST-FOL 

GADOMSCY SP. J.

 1 081,1600Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020102756571180038498SODEXO POLSKA 

SP. Z O.O.

 10,1660Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,8210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,7060Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0900Żelazo i stal170405

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096700967458120004677Apteka "LEK" Sp. J.

 4,2650Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081428498571231001388"MAJ.DAN SCRAP 

Majewski Daniel"

 0,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 34,7000Zużyte opony160103
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 561,2900Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,1170Filtry olejowe160107

 0,0360Płyny hamulcowe160113

 0,1660Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 412,5500Metale żelazne160117

 10,2000Metale nieżelazne160118

 21,5050Tworzywa sztuczne160119

 23,8200Szkło160120

 8,0140Inne niewymienione odpady160199

 14,3350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3530Zużyte katalizatory zawierające metale 

przejściowe lub ich związki inne niż 

wymienione w 16 08 02

160803

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109O92.31.A0127444641180708533APTEKA mgr Krystyna 

Rozmarynowska-Maje

wska

 0,1115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031425825615661920852Joanna 

Telichowska-Jankowsk

a Prak. Lekars.

-Dentysty.

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031429480515213604799PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Charme Clinique 

Barbara Ciepielewska, 

Zbigniew Klimek 

Spółka partnerska
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 0,0535Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507265967581888159NZOZ Przychodnia 

Lekarska "EL-TA"s.c.

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,1120Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706050164514927581187178Handel Uslugi 

Remontowo Budowlane 

Dekarstwo Szmigiel 

Mariusz

 59,8200Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.21.Z6720261408121000865ARMAT Arleta 

Prylowski

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 59,7900Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0350Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105K73.10.H0000390255250008488INSTYTUT 

TECHNOLOGII 

MATERIAŁÓW 

ELEKTRONICZNYCH

 0,0460Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015452271NZOZ Praktyka 

Lekarza Rodzinnego 

"VALETUDO" Helena 

Byszkiewicz-Cesarz

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7116315699521189499Gabinet 

Stomatologiczny Agata 

Zaleska-Dalecka
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7103738988211046813NZOZ ASTER DENTAL

 0,2500Metale żelazne160117G50.20.A0129500869521012080AUTO DAR  Kowalski 

Dariusz

 0,0275Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460085867010334195GREEN MEDICA I. 

Kotarba G Kotarba s.c.

 0,1390Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208146505050AMA Sp.z o.o.

 2,8040Zużyte opony160103

 0,0160Filtry olejowe160107

 0,0140Płyny hamulcowe160113

 0,1490Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 120,5240Metale żelazne160117

 1,1810Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303081454897507582350700Maxformat Sp. z o.o.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141771900Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Aldona Duraczyńska

 0,4100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050173446701251037685TRANSTEX Henryka 

Wojtera
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 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,6000Metale żelazne160117

 0,1300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,3100Zmieszane odpady opakowaniowe1501060081658355210082142PPHU BUNGALOW 

Sp. z o.o

 0,9740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802022801988066681735035PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA 

KANVET Ryszard 

Kaniewski

 0,0700Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180207

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027611084972Uslugi Weterynaryjne 

lek.med.wet.P.Bartosz

ewicz
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 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010809833Anna Kowacz-Stojak 

lek.stomatolog

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180118198171250057740"ELEKTRA" Sp. Jawna 

Marek Styś, Leszek 

Spała

 20,8050Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 3,9000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140117150295251013801SAUTER 

AUTOMATYKA SP Z O 

O

 7,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016702236987961664549Gmina Gózd

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Skratki190801

 27,3200  3.13Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500619787571242088Gabinet 

Stomatologiczny  

Elżbieta Dobrzyńska

2782



 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0020Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180103138665270006535Metaloplastyka

 0,1280Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0670Tworzywa sztuczne170203

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709501399481618527PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

MAŁGORZATA 

JAŻDŻYK

 0,6005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117125395271059491Specjalistyczne 

Laboratorium 

Badawcze "ITA-TEST" 

S.C.

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0157611509521945067Gabinet 

stomatologiczny 

Family Dent 

Magdalena Rutkowska 

i Marek Rutkowski s.c.
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115572405221071604Gabinet 

Stomatologiczny Alina 

Jędrzejak

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101811056659ALBEA Aleksandra 

Rosa-Zadworna

 0,0825Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031463584939512361237Centrum Medyczne 

UNICARE Sp. z o.o.

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DI26.61.Z6700088187960070894ZAKŁAD 

MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH MGR 

INŻ ANDRZEJ 

PASZKOWSKI

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136109462007761488125POWIATOWA STACJA 

SANITARNO-EPIDEMI

OLOGICZNA

 0,1730Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Papier i tektura191201

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216006375072AVARGRAF SP. Z 

O.O.

 0,0110Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 1,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205550345552Transport 

Międzynarodowy i 

Krajowy Jan 

Mierzejewski

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1850Filtry olejowe160107

 2,0080Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0003Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802016102575347761116145GABINET 

WETERYNARYJNY 

lek. wet. Paweł Miller

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035512032977591068570N.Z.O.Z. 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA 

"VISH-MED"

 50,4760Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203041409503515252393332Cargill Poland Sp. z 

o.o.

 69,8460Odpady z produkcji pasz roślinnych020381

 3,5680Inne niewymienione odpady020399

 0,0580Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 31,9400Opakowania z papieru i tektury150101

 6,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 11,7500Opakowania z drewna150103

 0,0492Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

2785



 0,0350Filtry olejowe160107

 0,0320Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 1,7000Metale żelazne160117

 0,2000Inne niewymienione elementy160122

 0,3040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096701286757991400832APTEKA PRYWATNA 

mgr farm. Radosław 

Salij

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121745065261757302Zakrzewski Jerzy 

REMEDIUM

 190,1000Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.24.Z6100581317750001154Poczyszczalnia 

ścieków KZD Exdrob 

SA- Zakład 

Produkcyjny w Płocku

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 14,6050Opakowania z papieru i tektury150101

 2,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,7000Opakowania z drewna150103

 0,1200Opakowania z metali150104

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0750Filtry olejowe160107

 2,6000Metale żelazne160117

 0,0350Inne niewymienione elementy160122
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 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 18,3600Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428517138641684640STOMATOLOGIA 

ESTETYCZNA PAWEŁ 

STACHNIAK

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719536547962297716NZOZ Prywatna 

Przychodnia 

Stomatologiczna 

"PRODENT" s.c.

 0,5470Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180003248957741080912Sąd Rejonowy w 

Płocku

 0,1270Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0040Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1670Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 2,0550Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101090155300775291634165Chromownia 

Techniczna Bartłomiej 

Mańkowski

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0695Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122467665261736145Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0110313905211583030Gabinet 

Stomatologiczny

 20,8300Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080156232125241923536POLIGRAFUS Jacek 

Adamiak

 5,6200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101015366353Grupa PRK&ADS Piotr 

Kuczyński

 0,3300Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1000Opakowania z drewna150103

 0,0540Baterie i akumulatory ołowiowe1606011419104548231478668"AUTO CZĘŚCI FILIP" 

Andrzej Filipowicz
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 0,0020Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0060Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318DJ28.51.Z6709254669481075558ZAKŁAD 

MECHANICZNO-ODLE

WNICZY JÓZEF 

BRZEZIŃSKI

 68,2800Kwasy trawiące110105

 4,3230Inne niewymienione odpady110199

 139,6800Cynk twardy110501

 138,0040Popiół cynkowy110502

 0,1470Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2340Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 25,2500Żelazo i stal170405

 1,9250Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0558Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719772417962325358NZOZ "Praktyka 

Lekarza Rodzinnego"

 0,0177Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0710Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1408902877010057844Vitafarma Bis Sp. z 

o.o.

 0,0500Papier i tektura191201

 0,0020Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140108233895211006031JLC FIRST Jacek 

Lipiński
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 0,0160Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 99,8800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070158867566842302816MAL-BUD-1 Paweł 

Malinowski

 3,1000Drewno170201

 658,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 21,3510Odpady tworzyw sztucznych0702131409524335342357512STAAMP POLAND Sp. 

z o.o. ul.Krótka 5

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0440Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3000Papier i tektura200101

 8,4220Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301
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 1,2300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040158147455252308668GAJA VICTOR IMBER 

BEATA 

WÓJCIKIEWICZ 

SPÓŁKA JAWNA

 0,9180Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 48,9000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501DA15.51.Z0164448071132271601MLEKOMA Sp. z o.o. 

Zakład Przetwórstwa 

Mleka i Serwatki w 

Przasnyszu

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 11,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0450Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0015Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604
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 0,0118Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5504159797591023308Idywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Wojciech Leszek 

Saniewski

 0,4500Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109G50.20.A0127034595261591994USŁUGOWY ZAKŁAD 

MECHANIKI 

POJAZDOWEJ JACEK 

KOZIERAŃSKI

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 2,2000Metale żelazne160117

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131424850207582323270BURSA REGIONALNA 

W OSTROŁĘCE

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,5040Opakowania z papieru i tektury1501015500819987621017383SEWAMIL FIRMA 

CHEMICZNA 

SZTREKER ELŻBIETA

 0,3330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,1050Opakowania z metali150104

 25,9000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DI26.40.Z5503980577620006101Produkcja Cegły 

Wacław Zieliński & 

Sylwester Szczęsny 

S.C

 66,4000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 0,6000Opakowania z drewna150103
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 0,0500Zużyte opony160103

 3 123,2000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

0203801428748781231244547APPOL SP. Z O.O.

 248,5000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Żelazo i stal170405

 0,0203Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202610310429LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT DROBWET

 0,0860Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502023507163976791314665"COMBROS" 

ORZECHOWSCY 

SPÓŁKA JAWNA

 0,0240Zużyte opony160103

 0,0950Inne niewymienione elementy160122

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6200Żelazo i stal170405
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 0,0000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051405736647761638599FHU RENOMA 

SYSTEM s.c. Mirosław 

Łobiński i Marek 

Czermiński

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502026719821827961471247Firma ZAKŁAD 

ŚLUSARSKO 

MECHANICZNY

 0,0352Filtry olejowe160107

 1,4930Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040021875635320012740PIEKARNIA 

SOPLICOWO 

MIECZYSŁAW 

SMOLAK

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090103199985310007720APTEKA 

"CALENDULA"

 0,0850Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810112875101130142756Przychodnia 

Weterynaryjna

 0,0035Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507406277591275464NZOZ RODZINNA 

PRZYCHODNIA 

LEKARSKA DOROTA 

WYSOCKA-ROSZKO

WSKA

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 25,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016700317707960037885PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNE 

EURO METAL 

MARIAN BORKOWSKI

 0,0000Żelazo i stal170405

 7,2100Odpady ulegające biodegradacji200201A01.41.B0107536315241003155Przedsiębiorstwo Usług 

Ogrodniczych FLORA 

Sp. z o.o.
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 0,5230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202140393347Straż dla Zwierząt w 

Polsce

 0,0360Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O90.02.Z0161374945340016439MIEJSKI ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA W 

PRUSZKOWIE Sp. z 

o.o.

 8,4500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,8600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1 425,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1 390,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 382,1800Opakowania z metali150104

 1 802,1000Opakowania ze szkła150107

 0,0010Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 25,2000Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107
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 0,4600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1 774,5500Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 9,2500Skratki190801

 1 486,7000Papier i tektura191201

 2,5000Metale żelazne191202

 4 715,9000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 25 412,1200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,2200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 232,2500Odpady ulegające biodegradacji200201

 71,8600Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 732,0900Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DD20.40.Z6708033107971004783PHU DREWMET  

W.Włodarski

 0,1000Inne niewymienione odpady0706991413010635250009298Bumar Elektronika 

S.A. ul. Poligonowa 30 

(1954r.)

 1,8470Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0550Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 0,1580Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

 0,4750Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101
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 0,2350Roztwory utrwalaczy090104

 1,0360Kwasy trawiące110105

 0,6820Alkalia trawiące110107

 0,0160Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

110109

 251,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 43,1080Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 1,7000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 6,1120Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,7880Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 21,0000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0220Inne niewymienione odpady120199

 0,8860Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 2,5160Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0680Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0520Freony, HCFC, HFC140601

 61,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,4500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0040Opakowania z drewna150103

 1,6020Opakowania ze szkła150107
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 3,6746Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,5020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,0000Zużyte opony160103

 0,2400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,0440Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 5,3880Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4400Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,3020Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,6980Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0520Inne baterie i akumulatory160605

 1,8430Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103
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 1,5280Szkło170202

 6,8680Tworzywa sztuczne170203

 4,4600Żelazo i stal170405

 3,4000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 24,0100Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3500Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 200,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 44,0000Żużle odlewnicze1009036707141207991000156ZAKŁAD MASZYN 

ROLNICZYCH 

ODLEWNIA ŻELIWA 

SZCZEŚNIAK, 

STĘPIEŃ, SOKÓŁ

 0,5000Rdzenie i formy odlewnicze przed 

procesem odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 05

100906

 0,6000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 52,0000Wybrakowane wyroby żeliwne100980

 0,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0040Odpady spawalnicze120113

 0,5000Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101DN36.12.Z0107061525210533260P H.-U. EWICOM Ewa 

Małecka

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1600Tworzywa sztuczne170203

 15,0000Żelazo i stal170405
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 0,6000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0210Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005348598111251979Urząd Gminy Policzna

 58,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055512619817581996854P.W. DAREX DARIUSZ 

ROCKI

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041424235616112402698DENTIKA II GABINETY 

STOMATOLOGICZNE

 0,2810Odpady zawierające inne metale 

ciężkie

0604053702184946840001364DELPHI Poland S.A.

 21,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,3930Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 0,1360Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,0300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0450Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0570Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 24,8380Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,9250Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 67,1630Wodne ciecze myjące120301
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 7,5450Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 0,5990Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 147,2290Opakowania z papieru i tektury150101

 59,0160Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 34,9220Opakowania z drewna150103

 0,0350Opakowania ze szkła150107

 1,2670Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 10,4370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 15,6790Metale żelazne160117

 7,3740Metale nieżelazne160118

 12,3240Inne niewymienione odpady160199

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,4090Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0820Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 0,2250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096701225667970002701APTEKA 

KONCESJONOWANA

 0,0040Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051428155457582041442USŁUGI W ZAKRESIE 

KONSERWCJI I 

NAPRAWY 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

Radosław Polak

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Filtry olejowe160107

 8,9000Zgary i żużle odlewnicze1010035503284827580006884RUMET WACŁAW 

RUDZIK I WSPÓLNICY 

SP.J.

 352,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 12,8000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 4,0000Metale żelazne160117

 0,6220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130152539565262662756EDO MED Sp.z o.o.

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1900Szlamy i odpady stałe zawierające 

rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

140604H55.10.Z0130966365272166562Hotel Atrium Sp. z o.o.

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0300Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,0000Szkło170202

 16,4000Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 18,4300Inne niewymienione odpady020699DA15.81.A0174277455342179111"Łuksza" Sp. j. W.Ł. 

Łuksza, M. Gajewska

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216015659345SPECJALISTYCZNY 

GABINET LEKARSKI 

MARZENA DĘBSKA

 0,0365Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6708776037962266271Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Jedlni 

Letnisko

 0,1200Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108G51.90.Z005126906SEDYKO SP. Z O.O.

 0,0600Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,0700Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 2,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0060Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Opakowania z metali150104

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0105534645210002396NZOZ PRIMA-DENT 

PRZEMYSŁAW 

ULIASZ

 0,1585Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,5000Zmieszane odpady opakowaniowe150106DH25.11.Z4722140727262293260MECALUX SP. Z O.O.

 0,4640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086709979228120000426Diagnostyka 

Samochodowa i 

Naprawy mgr inż Jan 

Starzyk

 1 028,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010008370638111681415Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Baryczy

 0,1800Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,1010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z8904874358861041513Dental NOVA

 0,0160Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 410,1600Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z6103952367742320206Zakład Utylizacji 

Odpadów Komun. w 

Kobiernikach k/Płocka 

Sp. z o.o.
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 903,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 45,6600Opakowania z drewna150103

 518,6400Opakowania z metali150104

 428,5000Opakowania ze szkła150107

 41,4600Zużyte opony160103

 0,4800Tworzywa sztuczne160119

 0,3400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 9,6500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,6200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1 060,4600Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1 354,0800Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 14 450,0000Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 669,9800Papier i tektura191201

 80,1400Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 95,4600Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 306,0600Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 21 704,6800Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 26,7100Żelazo i stal170405710044723Zaklad 

Elektrotechniczny 

"ZELTECH"

 1,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.10.B0160197485272239114EvoBus Polska Sp. z 

o.o.

 0,8230Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4560Filtry olejowe160107

 3,0950Metale żelazne160117

 1,1190Tworzywa sztuczne160119

 2,0470Szkło160120

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 8,4220Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 1,6250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081405875487991832046NICAR Grzegorz 

Woźniak

 9,5000Zużyte opony160103

 0,1000Filtry olejowe160107

 0,0900Płyny hamulcowe160113

 0,4100Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 395,0640Metale żelazne160117

 6,9580Metale nieżelazne160118

 2,1000Tworzywa sztuczne160119
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 1,5000Szkło160120

 5,8710Baterie i akumulatory ołowiowe160601

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055507223977581883156FORMAT S.C. A. i R. 

PARZYCH

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,7900Miedź, brąz, mosiądz1704017125671588211663055PHU "MARKO-MET" 

Marek Pawik

 2,9700Aluminium170402

 30,4700Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116708295321018615Gabinet 

Stomatologiczny Elwira 

Karpińska

 0,0030Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

0705131403809659512169876AXXON Sp. z o.o.
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 0,5510Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 0,0010Zwroty kosmetyków i próbek070681

 0,0270Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0140Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0020Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140174495575291646843Galewscy Sp. z o.o.

 0,4800Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Papier i tektura191201

 0,0020Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801024501782877221162785INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Krzysztof 

Ołtarzewski

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,4770Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100106604969510028953BIO-RAD POLSKA Sp. 

z  o.o.

 0,8510Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506
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 30,6200Odpadowa tkanka zwierzęca0202021420614777591698130KARGUL I PAWLAK 

Kosobudzki Paweł

 16,5000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z0062351648110003328Zakład Garbarski 

"Maltan" Cezary 

Malinowski, Ryszard 

Malinowski, Justyna 

Katarzyna Malinowska 

Sp.j.

 6,0500Osady zawierające chrom, zwłaszcza 

z zakładowych oczyszczalni ścieków

040106

 11,0000Osady niezawierające chromu, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040107

 3,0000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,0040Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 23,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0380Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0380Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0018Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5600Żelazo i stal170405

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.A1404291115222821473"EDUKACJA PRO 

FUTRO" Sp.z o.o.
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 20,1730Opakowania z papieru i tektury1501010021724611180005056Intra Stanisław 

Bogdański

 5,5700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 44,8630Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2670Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 12,6820Papier i tektura191201

 0,2800Papier i tektura200101

 0,1740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0160750661230880904SAMODZIELNY 

ZESPÓŁ 

PUBLICZNYCH 

ZAKŁADÓW 

LECZNICTWA 

OTWARTEGO W 

PRAŻMOWIE

 3,6000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.13.A1302781925670001091Mięso - Wędliny, 

Usługi i Produkcja 

Waldemar Łapiński

 1,4260Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602162430102439542738741Zakład Robót 

Inżynieryjnych i 

Specjalnych Katowice 

Sp. z o.o.

 4 271,6700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 113,6400Gruz ceglany170102

 1,5400Miedź, brąz, mosiądz170401

 7,9500Aluminium170402

 206,4400Żelazo i stal170405

 0,2000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604
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 0,2430Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504011724198GEMI Przedsiębiorstwo 

Produkcji 

Farmaceutycznej

 2,4500Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Opakowania z metali150104

 0,0150Opakowania ze szkła150107

 0,1710Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,4200Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109K73.10.A0010240435320100125Narodowe Centrum 

Badań Jądrowych

 1,1570Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,6800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5700Opakowania z metali150104

 0,2800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2500Opakowania ze szkła150107

 0,0850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1290Filtry olejowe160107

 6,5000Metale żelazne160117

 0,4600Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 1,5430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 1,8250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2980Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,6260Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,5300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,6000Drewno170201

 8,1000Odpadowa papa170380

 18,9900Żelazo i stal170405

 6,6760Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 62,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,1360Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,5600Papier i tektura191201
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 0,0020Opakowania z papieru i tektury1501010100361251250011809"LABKOL" Bogdan 

Leśniewski

 0,0010Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Szkło170202

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101156188261116970Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

GASTROMED

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6706602239481105294NZOZ "ALDENT-M" 

Agnieszka 

Mazurkiewicz

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020117167675211104101ADAM MODRZEWSKI 

Lekarz weterynarii

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055500132067591069492Usługi 

Remontowo-Budowlane 

"MABET" Maciej 

Ścibich

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030721659726262034084Przychodnia Salus 

Michał Kundziołka

 0,0150Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057103447808211629727Mechanika Pojazdowa 

Blacharstwo, 

Lakiernictwo Adam 

Oksięciuk

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,0007Tworzywa sztuczne160119

 0,0090Inne niewymienione elementy160122

 0,0120Inne niewymienione odpady160199

 1 326,3000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502O90.02.Z0174059105213177038Awas-Serwis Sp. z o.o.

 52,0000Szlamy z kolektorów130503

 1,2000Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506

 2,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 4 597,8600Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 27,3200Zużyte opony160103
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 0,0190Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 226,5800Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 492,5800Gruz ceglany170102

 532,8800Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 7 625,4100Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,1500  0.11Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 145,9300Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 5,0000  3.50Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 0,3000Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0100153531180110445Gabinet 

stomatologiczny Iwona 

Parichrowska

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709378489481630758Prywatny Gabinet 

Lekarski Hanna 

Stankiewicz i Marek 

Stankiewicz
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 0,0044Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174483225222376702STOMATOLOGIA dr 

Kozarzewska

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016719579597960020040Uslugi Przewozowe 

Jan Walkiewicz

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,2800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.C0006171665250000127PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI 

SAMOCHODOWEJ 

"POLONUS" w 

Warszawie Spółka 

Akcyjna

 9,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1500Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,1700Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,8600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 14,3500Zużyte opony160103

 8,0000Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 1,2300Filtry olejowe160107

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 4,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

2816



 0,5900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801117100100498260001147Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "BATO"

 1,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303190345661408798GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

lek. stom. Małgorzata 

Kryszewska-Sawulska

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0360Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046727150467991830969NZOZ "NOVAMED" 

SP. Z O.O.

 0,1030Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602111403402041181818867KARO Karlicki Sp. 

zo.o

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3340Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,4310Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,0842Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118955701131853436Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0140Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G52.63.B6700298107961008147"WÓZKI WIDŁOWE" 

Czesław Gębura

 0,0180Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0500Zużyte opony160103

 0,0015Filtry olejowe160107

 0,0400Metale żelazne160117

 0,0050Metale nieżelazne160118

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012566904ZESPÓŁ 

WSPÓŁPRACY 

MEDYCZNEJ

 0,3500Opakowania z papieru i tektury1501010123995475240104345EJART SPÓŁKA 

JAWNA J E A R 

TEODORCZYK HURT 

DETAL MIĘSO 

WĘDLINY

 0,0011Odpady zawierające rtęć0604040152441765213212384Przychodnia Lekarska 

przy Narodowym 

Instytucie Leków

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0990Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,6180Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1,7752Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0420Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 1,3830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2620Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,8500Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 1,1500Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0112830501130131847Olszak Joanna
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 0,3923Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130131544055252067928FMP Planing and 

Facility Mannagment 

Poland Sp. z o.o

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412915487392516310NZOZ "PULS"

 0,0210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6110535107741270587NZOZ KISIEL-DENT

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091303769607391669891APTEKA MGR 

FARM.JOANNA 

DŁUGOZIMA

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102G50.30.B0302087704960092003CEZAND-BIS 

Pawłowski Sp. Jawna

 0,3000Zużyte opony160103

 0,4600Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1307639355110182654SAMODZIELNY 

PUBLICZNY 

MIEJSKO-GMINNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,0400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081304503665661765110Romil Sp. z o.o.

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Zużyte opony160103

 0,1000Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9250Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108014829851Przedsiębiorstwo 

Skórzane Katarzyna i 

Krzysztof Gołębiewscy

 0,0220Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0378Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7100038208261017529ASMED Przychodnia 

Lekarzy Specjalistów

 0,0200Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095503776127580005531Przy Parku S.J. 

APTEKA

 0,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 1,6800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208O90.02.Z6705748837960069804PPUH RADKOM SP. Z 

O.O.

 759,3140Opakowania z papieru i tektury150101

 1 820,0450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 045,1100Opakowania z metali150104

 61,4790Opakowania wielomateriałowe150105

 2 426,5800Opakowania ze szkła150107

 0,4860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,8670Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 29,9800Zużyte opony160103

 0,1300Filtry olejowe160107

 2,0350Metale żelazne160117

 0,0480Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 23,2985Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0880Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,7870Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,6700Inne baterie i akumulatory160605

 396,7000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 247,0400Gruz ceglany170102

 8 241,9000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 91,6400Drewno170201
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 0,0250Aluminium170402

 0,7475Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 9 980,5900Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 29 959,9800Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

 8 523,1800Inne niewymienione odpady190599

 479,9940Papier i tektura191201

 160,9980Metale żelazne191202

 10,6655Metale nieżelazne191203

 10,1200Tworzywa sztuczne i guma191204

 660,7200Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 79 122,5200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 16,0830Urządzenia zawierające freony200123

 7,0450Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 30,7760Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 8,0400Odpady ulegające biodegradacji200201

 0,0400Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181402871905252345528Chr. Hansen Poland 

Sp. z o.o.

 1,0700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,6300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,2750Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,2180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103711643124 000248261824632 "SANUS" Sp. z o.o.

 0,2000Opakowania z papieru i tektury1501010156539925213280606Lecznica dla Zwierząt

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0500Opakowania ze szkła150107

 0,5700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0700Inne niewymienione odpady160199

 0,0500Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

180201

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0400Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0200Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180205

 0,0190Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208
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 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1410980188672065760Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Monika Lembke

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 681,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

1001801301977665681001663Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp 

z o.o.

 0,0017Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8330Żelazo i stal170405

 6,0000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206016708007477961018832PIEKARNIA 

MIROSŁAW BIENIEK

 0,3600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4600Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 54,1700Opakowania z papieru i tektury1501010100325875261428805ASIK Stefan Domański

 23,3500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 475,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5,0000Gruz ceglany170102

 12,7000Drewno170201

 13,5600Tworzywa sztuczne170203

 541,4800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904
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 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0156329498211052908NZOZ Villa Dentex 

Przychodnia Ewa 

Kamińska

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420465267571445621PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Marcin 

Malon

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012507949705140120304TRASKO-Invest Sp. z 

o.o.

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0800Opakowania ze szkła150107

 0,0200Tworzywa sztuczne160119

 190,9600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0488Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500047567571120600ISPL Bogumił Gajda

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

2826



 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801038241013511Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny 

Zygmunt Orłowski

 20,5400Skratki1908016113274497742689101REMONDIS DROBIN 

Komunalna Sp. z o.o.

 165,6000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0365Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015629031PALUCH Spółka 

Partnerska Lekarze i 

Dentyści

 0,2577Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100311165361051381NZOZ BER-MED 

WIELISZEW Joanna 

Berlińska

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010172275615213133934CENTRUM 

STOMATOLOGICZNE 

DENTALIFE

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,6907Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0440Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103017455612Praktyka Dentystyczna 

lek. stom. Przemysław 

Szczyrek

 0,0033Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z6707667087971098850NZOZ "MEDICUS"

 0,0011Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0010Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2605Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0310Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 3,2850Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152646355262667877Centrum Medycyny 

Sportowej Sp. z o.o.

 0,0470Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318E40.30.A7100080298210006326PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYCZNE  W 

SIEDLCACH Sp z o.o.

 16 170,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,0480Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3600Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0860Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1760Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,1660Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Inne baterie i akumulatory160605

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,3690Miedź, brąz, mosiądz170401

 49,1300Żelazo i stal170405
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 0,9610Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033314689596692300252INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

B. KROMER

 59,4000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204F45.23.A0111074135240401876Zakład Usług 

Komunikacyjnych 

"TORSTAL" Wawer 

Edward, Józef Hebda 

Anna Hebda

 0,0018Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160708738381636821Ośrodek Sportu i 

Rekreacji

 0,2200Opakowania z papieru i tektury1501010011174837971355258Dom Pomocy 

Społecznej w 

Tomczycach

 0,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2700Skratki190801

 1,1000  0.28Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030148770408211996101Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Dziubińska

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091412143878351343528APTEKA "SŁODKA" 

mgr. farm. Beata 

Słodka-Paczkowska

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097123798248211004921APTEKA UNITÓW 

Alicja Cielemęcka

 0,2050Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181O93.05.Z0168148071230921856FUNDACJA ŚW. 

FRANCISZKA

 0,0600Zużyte kąpiele lecznicze aktywne 

biologicznie inne niż wymienione w 18 

01 80

180181

 0,1600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202130040697Gabinet weterynaryjny 

Edward Białczak, 

Marek Ostrowski, 

Zbigniew Kacprzak

 0,0845Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152459975361712380NZOZ "MA DENT"

2831



 0,0085Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,8000Skratki190801670141546Gminny Zaklad 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Chynowie

 5,3000Zawartość piaskowników190802

 14,9600  4.26Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0044Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161412277287621200443AMET USŁUGI 

KSIĘGOWE EWA 

LESZCZYNSKA

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0149412231180487782Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Owczarczak

 68,8100Opakowania z papieru i tektury1501011406968301132636735WILEŃSKA CENTRUM 

HANDLOWE SP. Z 

O.O.

 0,1350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030125874801130143224Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Turkot

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146888280PP Dent Gabinet 

Stomatologiczny 

Paulina Duchnik, 

Przemysław Duchnik

 52,0000Inne odpady z budowy, remontów i 

demontażu (w tym odpady zmieszane) 

zawierające substancje niebezpieczne

1709030123551209511624605GAL-BUD ANDRZEJ 

GAŁECKI
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 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113252685221484849Gabinet 

Stomatologiczny  

Żagan Grażyna

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113018365251004699PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA Teresa 

Orzechowska

 0,0200Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.12.Z5500701677581319533NZOZ Przychodnia 

Lekarza Rodzinnego 

Marzena Iwona Załuska

 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 455,4000Odpadowa tkanka zwierzęca0201026300134087790051655KOVIAN-GROUP Sp. z 

o.o.

 1,6800Opakowania z papieru i tektury150101G51.55.Z0929494805571589655PUH CHEMIROL SP. Z 

O.O.

 1,8100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109446735251342396"CORGA" ELIZA 

GŁOWACKA
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 0,9000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318CA11.10.A012216736 005005250008028Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo 

S.A. Centrala Spółki w 

Warszawie

 4,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,4000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 3,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 18,0000Papier i tektura200101

 0,8000Szkło200102

 0,9000Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0130Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181132176021HIGIENA SERWIS 

Katarzyna 

Pietrzyk-Bilewicz 

Spolka Jawna

 0,0370Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7102492478261039956Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Struzik

 0,0335Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146327860ALMED Balcerzak, 

Wysocki SP. J
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 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0150Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

0801130106852721230038188SCORPION S.C.

 0,0100Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117

 0,0110Opakowania z metali150104

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0460Tworzywa sztuczne160119

 0,0060Szkło160120

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021421081505222593747Przychodnia 

Weterynaryjna 

CITY-VET

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0112279911250331566Przychodnia 

Stomatologiczna NZOZ 

Grygielewicz-Sikorska 

Maria
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030128719845272134450Prywatny Gabinet 

Lekarski lek. med. 

Elżbieta 

Narojczyk-Świeciak

 0,0195Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407946905461179910Praktyka 

Stomatologiczna Anna 

Mieńko - Chołus

 6,5200Odpady w postaci pyłów i proszków 

inne niż wymienione w 01 04 07

0104100173756305222618223BRIAL Sp. z o.o.

 3,3500Odpady powstające przy cięciu i 

obróbce postaciowej skał inne niż 

wymienione w 01 04 07

010413

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1100Opakowania z drewna150103

 0,0250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0230Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 16,5690Materiały izolacyjne zawierające 

azbest

170601F45.34.Z1420456567581129778Izolacje, Blacharstwo, 

Dekarstwo „BERTEL” 

Wiesław Bączyk

 0,0047Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136110123907742490316Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"Remedium" sp.j.
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 0,1005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127858715361386354SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

J. MRÓZ

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403215208121754305SEBASTIAN PAWLAK 

aerie.pl

 0,0227Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0157102305262759208Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"GREEN DENTAL"

 0,0032Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0140Opakowania z papieru i tektury1501010174446891250214234PRZEDSIĘBIORSTWO 

MIRAL RENATA 

PEŁSZYK

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Odpady zawierające rtęć0604040000373745250008494INSTYTUT 

LOTNICTWA
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 0,2100Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 30,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,8000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2600Odpady poszlifierskie zawierające 

substancje niebezpieczne

120116

 0,5000  0.02Wodne ciecze myjące120301

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0040Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,4450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3500Metale żelazne160117

 0,3240Metale nieżelazne160118

 0,3240Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2470Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2570Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,1100Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1400Inne baterie i akumulatory160605

 20,0000Żelazo i stal170405

 1,4800Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035507334107591010731Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Justyna Danuta Sawoni

 0,0180Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104435418261404657NS ZOZ ORTO-DENT

 5,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090102547445220203771FARMALEK Spółka 

Jawna J. Stępień, T. 

Szwed

 0,0700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302045509886987581868435AUTO-NAPRAWA 

Janusz Czajkowski

 0,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0350Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0230Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0040Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0400Metale żelazne160117

 0,0100Metale nieżelazne160118

 0,0010Tworzywa sztuczne160119

 0,0229Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502027007581042882ISPL Jolanta 

Perzanowska

 15,6500Żelazo i stal1704051454942607971150786Grzegorz Glinka

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101N85.13.Z5502026057581016241Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Marek Budźko

 0,0010Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158055455213302963NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna 

DENTIS s.c.

 0,0370Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 73,2630Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605142095170PPHU RENATEX 

Renata Karwowska

 657,9800Odpadowa tkanka zwierzęca020102A01.24.Z0116795171130182827Drobiarstwo Działy 

Specjalne Lidia Malec

 2,9700Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0620Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.C6719637769482116816Grupowa Praktyka 

Pielęgniarek i 

Położnych "Biały 

Czepek"

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1418888841251534461Smorczewscy Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0858Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216000544415Urząd Gminy w Nurze

 140,3000Opakowania z metali150104G51.57.Z1007421297732436918RE-SORT Jarosław 

Woźniak, Ryszard 

Zimowski sp.j.

 31,4700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3500Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 45,1000Miedź, brąz, mosiądz170401

 66,8000Aluminium170402

 2,5000Ołów170403

 1,4000Cynk170404

 1 090,8000Żelazo i stal170405

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142838397Centrum Medyczne 

Aurismed

 0,2800Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211G52.11.Z0126258195272166757RADOMDI SP. Z O.O.

 0,6000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0600Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,1500Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 2,3650Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0001Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

090102N85.13.Z7103994108221494393GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Elżbieta Bańcer
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 0,0001Roztwory utrwalaczy090104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1 471,4000Opakowania z papieru i tektury1501016345142197772739996Lidl Polska Sklepy 

Spożywcze Sp. z o.o.

 23,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 148,8400Opakowania z drewna150103

 50,5970Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 294,9900Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 15,7800Żelazo i stal170405

 21,2000Papier i tektura200101

 17,0000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401081459417309481610307P.W.H.U. KAT-POL 

Ireneusz Lachowicz

 0,1310Odpady z nieprzetworzonych włókien 

tekstylnych

040221

 0,0790Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0860Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801041404137947962709024GALERIA UŚMIECHU 

J.Pośpieszyńska 

K.Pośpieczyński

 0,0110Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

0901081409438711251441541GK FOTO S.C. A. 

Filinowicz, K. 

Garbarczyk

 0,0030Opakowania z metali150104

 0,3100  0.03Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,1000Zużyte opony160103L75.11.Z0301901644960062462Związek Komunalny 

"Nieskażone 

Środowisko"
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 0,1400Opakowania z papieru i tektury1501016301643207820032899ELEKTROSKANDIA 

POLSKA SP Z O O

 0,1440Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,0750Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202031401585345222778398INTERTEK POLAND 

SP. Z O.O.

 1,7300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7870Opakowania ze szkła150107

 0,0332Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0620Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,4460Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0280Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0023Inne baterie i akumulatory160605

 0,0077Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318I63.40.C4705271867280257292DHL GLOBAL 

LOGISTICS 

FORWARDING Sp. z 

o.o.

 3,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,3000Opakowania z drewna150103
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 0,0087Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0420Opakowania z drewna150103DI26.61.Z6719558029481939013Przedsiębiorstwo 

Wielobranzowe 

"ZBIG-BET" Halina 

Paszkowska

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034715458849471196119Prywatna Praktyka 

Lekarska Dr. 

Rogiewicza

 0,0420Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 118,3900Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z1402858185321898349PROMENS 

WARSZAWA Sp. z 

o.o.

 0,0250Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 1,0600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 11,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0610Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 33,9330Żelazo i stal170405
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 0,0345Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1461233475213631187GE Investments sp. z 

o.o.

 1,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709040107530001130015271Zakład Remontowo 

Budowlany

 0,0640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031422742915242705652RAJMEDICA Sp. zo.o.

 0,1640Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149432515321292687CENTRUM 

MEDYCZNE 

"DARMED"

 0,4040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173290951181603701Centrum Medyczne 

"Białołęka" Sp. z o.o.

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091464702961251619364OLADOR SP. Z O.O.

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421037441130418218Gabinet Kosmetyczny 

"OLIVIA" Jan 

Piotrowski
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 0,6060Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030100026815260032695STRABAG Property 

and Facility Services 

Sp. z o.o.

 0,0470Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112182425211112891SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

A. CIEŚLIK

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 72,3040Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201815504095887591280494ELKOPOL SP. Z O.O.

 28,6080Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 38,8660Inne niewymienione odpady020299

 4,4700Opakowania z papieru i tektury150101

 5,5500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2900Opakowania z metali150104

 0,0140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213611424342 000299710697558NZOZ Lekarz Rodzinny

 0,0960Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132062371250358039Iwona Zdanowicz 

Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205010301310785410006223Zakłady Mleczarskie 

"LAKTOPOL-A" Sp. z 

o.o.

 246,0000  51.33Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 4,9000Inne niewymienione odpady020599

 1 478,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,5400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,7000Opakowania z drewna150103

 0,0460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0000Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 3,6000Żelazo i stal170405
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 0,3000Skratki190801

 0,9000Zawartość piaskowników190802

 0,5000Żelazo i stal1704055500256997591013043POMOC DROGOWA 

TRANSPORT JAN 

KUPIEC

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411970225213471499NZOZ Centrum 

Medyczne Sadyba

 2,7000Opakowania z papieru i tektury1501011401041941251340604Stacja Paliw BP 

Wiktoria Banaszuk 

Anna, Banaszuk Piotr 

Sp. J.

 0,4600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0004Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160547857151190829Gabinet 

Stomatologiczny Ewa 

Dolińska

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130005093538370008015Bank Spółdzielczy w 

Sochaczewie

 0,0210Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 98,0600Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010010363718221175765SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA 

"ZGODA"

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0105504191180086362Diboss Magdalena 

Kubińska Sp. J.

 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030122553289511526682Gabinet 

Stomatologiczny 

Małgorzata Myszka

 0,1005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124181507231055950NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B0115381205260029463Parafia 

Ewangelicko-Augsburs

ka Św. Trójcy w 

Warszawie

 2 600,0000Skratki190801

 280,7000Szlamy ze zbiorników 

bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213DH25.24.Z0127068835240303837FLORIMEX ZAKŁAD 

TWORZYTW 

SZTUCZNYCH Sp.j.

 0,0460Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801010154865901132231599EXO-VET Aleksandra 

Maluta Lecznica 

Weterynaryjna Szpital 

Zwierząt Egzotycznych 

OAZA
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 0,2450Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500627657621183503Indywidualna Praktyka 

Lekarska Paweł 

Szkopek

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0480Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318142732397Dolcan Plus S.A.

 0,0250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 58,3000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z7100591338240002190Zakład Mięsny 

Żeleźniki Ratyńscy 

Sp.j.

 19,4100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 8,0700Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,7768Odpady agrochemikaliów zawierające 

substancje niebezpieczne, w tym 

środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i 

toksyczne)

020108I60.24.A0107307075221001779Wilshire Holding Sp. z 

o.o.

 0,1492Przeterminowane środki ochrony roślin 

inne niż wymienione w 07 04 80

070481

 0,0900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0168Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0175Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803175500188997610000746PHU ARBA  A. 

Królikowski

 6,6000Odpady tworzyw sztucznych070213016991840ADAMEX, ADAM 

KURPIEWSKI

 9,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 10,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13 264,1000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 5 704,0000Gruz ceglany170102

 50,0000Drewno170201

 0,2000Miedź, brąz, mosiądz170401

 1,2000Aluminium170402

 672,2000Żelazo i stal170405

 14,3000Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 48 000,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 18,2000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 50,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,4000Opakowania z papieru i tektury150101H55.52.Z0158572695311171835Usługi 

Kateringowo-Marketing

owe

 0,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Opakowania ze szkła150107

 0,1650Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 22,5000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE22.22.Z0108423301130036126PPHU 

FOLDRUK-FOLION

 1,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 384,9530Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301056344190247792193709PRODPAL POLSKA 

Sp. z o.o.

 58,7150Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208010721795Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Instalacyjne 

PeBIS Sp. z o.o.

 0,7000Żelazo i stal170405

 0,0200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

2001351403434217761559670SPAWEX Zdzisław 

Cielicki

 0,0400Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135670223787Gmina Jednia -Letnisko

 6,5000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0207056705035877990001142Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"PIK"

 0,5000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,7100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6400Opakowania z drewna150103

 1,5100Opakowania ze szkła150107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0070Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103711647139Prywatna Praktyka 

Lekarska Małgorzata 

Pysz-Kuć

 90,7000Odpadowa tkanka zwierzęca0202026700497057960072953ZAKŁAD MASARSKI 

"KRAWCZYK"

 5,6000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203

 2,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180152791705222663519RO-MA Zakłady 

Narzędzi Skrawających  

Sp. z o.o.

 70,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0740Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,4080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0100777335361027520MECHANIKA 

POJAZDOWA LESZEK 

SKOŚKIEWICZ
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 0,2160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1350Filtry olejowe160107

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160706085252138769GABINET POMOCY 

ZDROWOTNEJ s.c

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046706348987961684664Indywidualna Praktyka 

Lekarska Danuta 

Dąbrowska

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7101195108261042243GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

LEK. STOM. EWA 

WICHOWSKA-BRONI

SZ

 2,9000Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113DJ28.51.Z0157423941181736483Bodycote Polska Sp. z 

o.o.

 2,7700Wodne ciecze myjące120301

 0,2100Opakowania z papieru i tektury150101
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 2,0180Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.90.Z0120877825260201904LINDE MATERIAL 

HANDLING POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,6430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1850Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1670Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,5150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0330Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0570Zużyte opony160103

 0,2210Filtry olejowe160107

 0,0470Metale żelazne160117

 0,0680Tworzywa sztuczne160119

 0,5910Inne niewymienione odpady160199

 0,3200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 37,6730Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,1260Selektywnie gromadzony elektrolit z 

baterii i akumulatorów

160606
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 7,6000Żelazo i stal170405

 0,2800Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.20.A1309189065661822664WEGAZ SŁAWOMIR 

WERNICKI

 1,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,2930Zużyte opony160103

 0,0700Filtry olejowe160107

 0,0470Płyny hamulcowe160113

 1,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0600Zbiorniki na gaz skroplony160116

 228,6000Metale żelazne160117

 5,5200Metale nieżelazne160118

 6,9500Tworzywa sztuczne160119

 4,3800Szkło160120

 12,7050Inne niewymienione elementy160122

 2,8240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,2322Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B0047305119710296581DOM POMOCY 

SPOŁECZNEJ W 

KOSZELEWIE

 2,6100Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206016113158027742339306Piekarnia Dziergowska 

Katarzyna
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 1,9500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035903973391250505931KADENT Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214L75.11.Z6110160867743135712Gmina Miasto Płock

 9,4000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

1709041400324318222149468KOSBUD BRACIA 

KOSIŃSCY

 0,0505Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7504444508361328921ARKADENT Prywatny 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0118Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0151Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5905572707721576691eDENT Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031423190651230820888MINI DENTAL 

PRAKTYKA 

LEKARSKA JACEK 

DOMINIK

 0,0039Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318O91.11.Z0011069537960069885CECH RZEMIOSŁ 

SPOŻYWCZYCH

 0,0900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111213904156762431902JEDNOSTKA 

WOJSKOWA NR 4228        

ŻYCZYN, TROJANÓW

 0,0400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0040Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0030Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0030Odpady spawalnicze120113

 0,0030Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,6566Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,7290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Filtry olejowe160107

 0,3700Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,7250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Inne baterie i akumulatory160605

 6,8000Żelazo i stal170405

 0,7450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086700698958110005238Zakład Usługowo 

Produkcyjno Handlowy 

J. Orłowski

 4,4900Zużyte opony160103

 0,0500Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,4000Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 1,0800Zbiorniki na gaz skroplony160116

 135,3500Metale żelazne160117

 8,5170Metale nieżelazne160118

 2,0650Tworzywa sztuczne160119

 3,5700Szkło160120

 1,9650Inne niewymienione elementy160122

 5,4760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0280Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109146497617Apteka Kosma i 

Damian

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z1409135688222010316Salon Piękności 

"WERONIKA"
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 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103L75.25.Z711586550KOMENDA MIEJSKA 

PAŃSTWOWEJ 

STRAŻY POŻARNEJ 

W SIEDLCACH

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103142494510SALON TATUAŻU I 

KOLCZYKOWANIA 

KINGA KACPRZAK

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5500Odpady z polerowania i wykańczania0401097116827338260011921Zakład Produkcji 

Obuwia SIMEN 

Mieczysław Józwicki

 0,6000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

040209

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0035Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114223799521018906Prywatny Gabinet 

Stomalogiczny 

Zalewski Bogumił

 0,0100Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

1305080160580918221895471Stacja Paliw Płynnych  

i Gazowych 

"FORMUŁA 44"

 0,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1300Opakowania ze szkła150107

 6,1800Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803120104941069510026871ALTMASTER SP. Z 

O.O.
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 31,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,2160Opakowania z drewna150103

 0,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0980Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,3930Aluminium170402

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719820879482131483Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Przytyku

 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6719789507962326234NZOZ "MEDYK"

 251,3000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051412462758221249245Zakład Stolarsko 

Budowlany "LUX" 

Bogusław Lejman
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 1,8000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,4050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,7000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140007990909521276376LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄC

E XXV IM JÓZEFA 

WYBICKIEGO

 0,6060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127198091230916499HARTWIG 

LABORATORIUM 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

 0,0940Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031425806748231603085Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"ELMED"

 0,0315Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461519645211943043Indywidulana Praktyka 

Stomatologiczna Ewa 

Latoszek

 2,2200Opakowania ze szkła1501070084243438210008727PPHU RAMCO M. 

CZAPSKI, PACHECKI, 

A. CIELEMĘCKA

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110610022937"TAURUS" Ewa i 

Janusz Multon Sp. z 

o.o.
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0100Opakowania z papieru i tektury1501011411539065342371676Gold Finanse Sp.  z 

o.o.

 0,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602137115816478231426482STAROSTWO 

POWIATOWE W 

SOKOŁOWIE 

PODLASKIM

 0,1300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 207,0000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

1305072410646026321870831EKO-JAWOR 

PRZEMYSŁAW 

TOMCZAK

 13,3300  1.13Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096728813077991334377PUNKT APTECZNY

 0,0210Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109017265745Farmacja Kolejowa Sp. 

z o.o

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030129865759511203795Gabinet 

Stomatologiczny 

Janina Porębska

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,0020Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107

 0,0000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801117100325138260001437WARYŃSKI Origin 

Sp.z o.o.
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 56,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 72,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,1000Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0200Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118

 0,1000Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,3000Wodne ciecze myjące120301

 0,5600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0370Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,1000Skratki190801

 0,1000  0.05Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420904505422489463Gabinet kosmetyczny 

Odnowa Małgorzata 

Pruszczyńska

 0,3260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130003223768121359230Sąd Rejonowy w 

Kozienicach

 0,7900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,2000Odpady wielkogabarytowe200307

 10,9460Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050125233785240202852AUTO WIMAR SP J  

Beszczyński, 

Wudarczyk

 0,5900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,7000Zużyte opony160103

 1,5090Filtry olejowe160107

 1,3860Metale żelazne160117

 0,5340Tworzywa sztuczne160119

 0,9970Szkło160120

 0,0540Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0700Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 0,0390Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 1,0770Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,8000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105670731590'PIEKNE WNĘTRZE" 

A.P. MAROSZEK

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0014Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010119471421250078015STOMATOLOGIA 

KAMA Katarzyna 

Jurusik

 0,0200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0515Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035109465217451635810ELMED - BˇCZEK Sp. 

J. Przychodnia 

Lekarska

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035512033408471021885Indywidualna Praktyka 

Izabella Żarnawska

 0,0090Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 108 774,7000Odpady tworzyw sztucznych0702137907539578442010057DECCO S A

 1,0000Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 4,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 11,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4980Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 5,3350Żelazo i stal170405

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174497648881842446Praktyka 

stomatologiczna lek 

stomat Włodzimierz 

Prokopowicz

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020100826229511307655ANNA ŻUCHNIEWICZ 

GABINET 

WETERYNARYJNY
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408482915222229645"DENTYSTYKA" 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Przemysław 

Lutostański

 6,2210Opakowania z papieru i tektury1501010173881759512031008CENTRUM MILENIUM 

SP Z O.O.

 3,7330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 48,5830Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,2640Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,2860Papier i tektura191201

 0,0530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158338726631092150Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6500Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje niebezpieczne

1101090000379025250007684INSTYTUT 

ELEKTROTECHNIKI

 0,7300Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 3,4350Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5700Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0320Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DM34.30.A6705243887960022688WYTWARZANIE 

CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

I AKCESORIÓW DO 

POJAZDÓW 

MECHANICZNYCH T. 

WOŁCZYŃSKI

 0,2900Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0240Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,0175Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6114169927742648504INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

lek. stom. Anita 

Jakubowska

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1309427805661410134APTEKA ul. Strażacka 

19

 0,1100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091422877805252420052DIFARMA Zuzanna 

Bluszcz

 0,1020Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107N85.11.Z0003067567591436186Szpital Powiatowy im. 

Marii 

Skłodowskiej-Curie  

SPZZOZ w Ostrowii 

Mazowieckiej

 0,0540Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Inne baterie i akumulatory160605

 0,0120Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 0,4730Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

2870



 36,2940Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 13,8260Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0005Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102N85.13.Z4501643687231202115INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

ZBIGNIEW PAKIEŁA

 0,0235Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 7,8570Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201010021943561250002555SANEKO s.c. L. 

Stroczkowski, L. 

Zawistowski

 0,0400Odpadowe oleje mineralne z obróbki 

metali niezawierające chlorowców (z 

wyłączeniem emulsji i roztworów)

120107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,0200Żelazo i stal170405

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203G50.20.A0130850355222350660P.H.U. Jarzębowski 

s.c. A. Figurska, S. 

Figurski

 0,0130Filtry olejowe160107

 0,0450Metale żelazne160117

 0,0750Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 7,2200Opakowania z papieru i tektury150101015598075XL Energy Marketing 

Sp. z o.o.

 4,5580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6980Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,7650Aluminium170402

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026110684857392522452Gabinet Weterynaryjny

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500762187581412296INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA MARTA 

STRZESZEWSKA 

KOGUT

 0,2400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081427089385272643306EmiTel Sp. z o.o. 

(dawniej TP EmiTel)

 0,1100Inne niewymienione odpady130899

 0,0800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0750Filtry olejowe160107

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z6705798059482057203SPZOZ (Ruda Wielka)

 0,1560Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,2650Opakowania z papieru i tektury150101146562970JS GROUP Jacek 

Stawicki

 0,0062Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030104820955261631268Michał Powolny

 65,3900Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281DA15.11.Z1303096275681272468UBOJNIA TRZODY 

CHLEWNEJ 

ZYGMUNT 

SZWEJKOWSKI

 0,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,6620Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z0131006165262383660DORATUS SP Z O O

 0,8310Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 13,2930Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3320Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,4990Papier i tektura191201

 0,0260Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701046709284768111145510Mechanika Maszyn i 

Urządzeń Rolniczych 

Krzysztof Krawiec

 0,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0220Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 7,0300Żelazo i stal170405

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G52.31.Z0163507565262499463NAP Sp. z o.o.

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0004Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0120Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170081069855240401385PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"ELMA" Sp. z o.o.

 49,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419333507743120981Zespół Medycznych 

Szkół Policealnych w 

Płocku

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801034302390187161618358Indywidualna Praktyka 

Lekarska

 0,1600Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304634487741VERIN Sp.z o.o.

 56,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105146798074Mardom Pro Sp. z o.o.

 0,5000Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 57,4000Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 19

080120

 1,6000Opakowania z metali150104
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 0,1800Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,5000Żelazo i stal170405

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119015079511445156Anna Sawicka

 0,0007Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011463160755213637273NZOZ AMIMED S.C.

 0,0588Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155728395371886549PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA 

WOJCIECH 

GAŁKOWSKI

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117017368758LEWIL Leszek 

Wilamowski

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208
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 0,0000Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,4640Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0000Płyny hamulcowe160113

 0,0000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,1000Metale żelazne160117

 1,3000Tworzywa sztuczne160119

 0,6000Szkło160120

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0060Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102142232358Centrum Medyczne 

MML Sp. z o.o.

 1,5414Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119323609511339891Gabinet Alergologiczny 

Maria 

Bielecka-Zylbersztejn

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055508745987621087194FROST 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE PIOTR 

PAWEŁ MRÓZ

 0,0050Inne niewymienione odpady030199

 0,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118845655211076238GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MARCIN BARECKI

 0,0998Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031301405075691080500Przychodnia 

Stomatologiczna 

AS-DENT

 0,0023Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,5690Opakowania z metali150104G51.57.Z0112248869521095232Skup i Sprzedaż Złomu 

Metali Nieżelaznych 

Barbara Nieciecka

 0,7710Metale nieżelazne160118

 4,3691Miedź, brąz, mosiądz170401

 5,5287Aluminium170402

 0,0638Ołów170403

 0,4111Cynk170404

 0,0723Mieszaniny metali170407

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173598315222618080NOWODENT Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091006521597761537355B+R Studio Tomasz 

Wiktorski

 0,0800Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

1406037116205838212068432PEC SERWIS Sp. z 

o.o. w Siedlcach

 18,7950Metale żelazne160117
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 14,5600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,0200Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0400Aluminium170402

 37,7070Żelazo i stal170405

 9,6600Mieszaniny metali170407

 1,4700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427433955361898462NZOZ BONIDENT 

BONCZYK Sp.j.

 0,0900Opakowania z papieru i tektury1501016104116337742372663ORLEN Projekt S.A.

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4270Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0570Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,1000Papier i tektura200101

 0,0900Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0990Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201016102150277741003656MEDRA PPHU - 

MIECZYSŁAW 

DRAJKOWSKI

 0,0150Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0020Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110
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 0,0010Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0020Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0020Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 0,1180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0050Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 0,0700Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0650Aluminium170402

 0,0300Żelazo i stal170405

 13,3040Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111DJ28.75.B7103341778241002542ADDIT SP. Z O.O.

 0,1000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 8,7840Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 942,5770Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 2,6280Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 111,6770Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,6120Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 5,9300Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508
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 30,5500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 149,0000Opakowania z drewna150103

 1,9060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,5450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3470Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1380Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0350Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101425564405691857710Gospodarstwo Rolne 

Syberia Koźlakiewicz 

Sp.j.

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103270035064HOLYMED ANNA 

PACZEK-SKUPIEŃ

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 6,8200Wodne roztwory wywoływaczy do płyt 

offsetowych

0901026707406507981002082ODDI Poland Sp.z o.o.

 0,0170Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 17,3070Aluminium170402

 407,3860Papier i tektura200101

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

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

0301040158676641181762316RFM SP. Z O.O.

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,0500Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0950Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2080Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 7,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0128292845251019525S.K.P. ROBERT 

KRZEWSKI

 0,0810Filtry olejowe160107

 0,0770Metale żelazne160117

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2310Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110172838495252216742BETA Sp. z o.o.

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091408643675691799148Apteka Pigułka
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 0,2890Opakowania z papieru i tektury1501010108708975271011797BOMI MICHAŁ 

BONDARCZUK

 0,1720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6220Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,2360Szkło170202

 0,0920Tworzywa sztuczne170203

 0,1200Żelazo i stal170405

 0,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7115840548261780165SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 0,0169Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5500533707611021012NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

"STREFA OTWARTA"

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 51,9300Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków inne niż wymienione w 07 06 

11

070612DG24.51.Z0067408211180024208LABORATORIUM 

KOSMETYCZNE 

JOANNA SP.J. B. 

GÓRKA, R. KORCZAK

 10,9800Zwroty kosmetyków i próbek070681

 48,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 11,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1800Opakowania z metali150104

 3,4000Opakowania wielomateriałowe150105
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 22,6600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 4,4700Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0030Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0710Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2760Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201020106978555261000214"Chemtech" Krzysztof 

Januszkiewicz

 0,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0445Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,5530Papier i tektura200101

 0,4122Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0151877005242430586PARAGON Sp. z o.o. 

NZOZ CITYDENT

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111722965261586378Tomasz Kowalski
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 0,0085Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802010152247945291656439PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0715Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180124667301250249764AUTO TEST Maciej 

Przygoński

 0,8160Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0320Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4900Zużyte opony160103

 0,0960Filtry olejowe160107

 0,0200Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0540Płyny hamulcowe160113

 0,0080Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1,1400Metale żelazne160117
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 0,7000Tworzywa sztuczne160119

 0,3000Szkło160120

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2340Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461787107962836998MARWAN OBADI

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419802595651384990ART-DENT Artur 

Trześniak

 0,0450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205E41.00.A7500866538380007201KOMUNALNA 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW W 

ŻYRARDOWIE

 0,0950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2000Zużyte opony160103

 0,0630Filtry olejowe160107

 28,0000Skratki190801

 54,0000Zawartość piaskowników190802

 2 168,0000  464.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 2 600,0000Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

 7,9000  1.60Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306
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 0,0580Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.89.Z0167369355311450191FRESHNESS 

EWELINA 

MICHALUK-PACHOLA

K

 0,0800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0550Opakowania wielomateriałowe150105

 0,7370Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0400Odpady z targowisk200302

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.14.F6707079248121017713NZOZ 

LABORATORIUM 

DIAGNOSTYKI 

MIKROBIOLOGICZNEJ 

S C WIĄCEK - 

WOŹNIAK

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,3000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201051301002355680002867ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY ROLTECH Jerzy 

Rzeczkowski

 70,2100Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0175124745272369242JANMAR SP. Z O.O.

 2,6200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9900Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0660Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 18,7300Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0070Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001
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 0,0629Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160958735321201489NZOZ CENTRUM 

MEDYCZNE NAD 

ŚWIDREM

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103471160925Gabinet Lekarski Anna 

Halama

 1,9300Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DK29.24.A6719744109482125643"TOMAR II" Stanisław 

Jarząbek & Barbara 

Jarząbek

 9,3730Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0762Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z550060861PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "ZDROWE 

ŻYCIE"

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730134708121145345Urszula Siembor 

REQVIEM Pogrzeby i 

Działalność Pokrewna
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 0,0275Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0990Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103611046791SPZOZ w Brudzeniu 

Dużym

 0,2391Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103017164151NZOZ Proteficus

 0,0860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140174525718381282369Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna Żyrardów

 0,0000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040027121185670003523PPUH GOLDGRAF 

ANDRZEJ KOWALSKI

 0,0100Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 11,3100Tworzywa sztuczne170203DH25.23.Z1303085405681303163"Agraplast" Sp. z o.o.

 2,5100Aluminium170402
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 2,5000Żelazo i stal170405

 0,0086Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030157299105431922020MM-DENT NZOZ 

Marzena 

Kalinowska-Ostapczuk

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180109412615241015508BOTTARI POLSKA SP

 32,5100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0747Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6727363387991840927NZOZ "PULS"

 0,0185Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 14,2400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A0163290411251095470"RETRO" Tomasz 

Majewski i wspólnicy 

sp.j.

 1,2500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,5500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112

 5,5200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,2290Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0049Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

2890



 6,1500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001012603567126581956825Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"DWÓR ZBOŻENNA" 

Sp. z o.o.

 0,1120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4020Opakowania ze szkła150107

 0,4230Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 4,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001017115649568221830520ZALA SP. JAWNA K. 

LASKOWSKI

 0,6000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2500Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 2,5000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,0000Inne niewymienione elementy160122

 3,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096114117995211814989Jerzy Bujanowski 

Punkt Apteczny

 0,0005Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811465836467611556500Martyna Kowalska 

Gabinet Weterynaryjny 

Cyryl

 0,0058Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,4600Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111014490295732295658P P H U UNIMAR
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 0,0420Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1970Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5000Żelazo i stal170405

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021405073545252360723BM WET s.c. 

Przychodnia 

Weterynaryjna

 0,0040Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

02 05

180206

 1,2480Zmieszane odpady opakowaniowe1501066312553787772304755KDWT SP Z O O

 2,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301O90.02.Z6706161277960069879PRZDSIEBIORSTWO 

KOMUNALNE 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE SP. Z 

O.O.

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109N85.12.Z0152097905222655336LECZNICA URSUS 

SP. Z O.O.

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.75.B6701867809482023440PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"FAMER"

 0,4500Inne odpady110302

 0,2200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 12,2940Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102
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 0,0410Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,1750Inne niewymienione odpady120199

 0,6460Wodne ciecze myjące120301

 0,0200Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0210Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,1060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0570Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0460Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1060Aluminium170402

 1,0900Żelazo i stal170405

 0,5250Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0020Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603G50.20.A0106248271250047747Blacharstwo i 

Mechanika Pojazdowa 

Stanisław Zarzycki

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2000Metale żelazne160117

 224,3600Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i 

odpady inne niż wymienione w 01 05 

05 i 01 05 06

0105081419259355272605381EXXONMOBIL 

Exploration and 

Production Poland Sp. 

Z o.o.

 4,3400Tworzywa sztuczne170203

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080021882909521290784F1 Auto Serwis Maciej 

Sawicki

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0620Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708455959481123665Prywatny Gabinet 

Laryngologiczny 

Małgorzata Mikulska

 0,0000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206017123680458261452633Piekarnia Magdalenka 

Justyna Bryk

 0,5800Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 0,3500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0583Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021420591965661966966Gabinet Weterynaryjny 

HELP-VET lek. wet. 

Agnieszka 

Czarnewicz-Lis
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 1,8000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203015172962LACTECO SP. Z O.O.

 12,2130Opakowania z papieru i tektury150101

 6,3940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

0801120050994577960015079AUTO-SERVICE 

ROBERT PASEK

 1,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 1,4700Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0520Metale żelazne160117

 3,9700Tworzywa sztuczne160119

 0,1500Szkło160120

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0065Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025500014917621020416Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet. Marian 

Jakubowski
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 0,0200Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

0801183305699772530020017AL-SAMER SP. Z O.O.

 1 196,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DN36.14.A7100128418240002273MEBLOMASTER SP.J. 

GRYGLAS I 

KRASZEWSKI

 48,4600Opakowania z papieru i tektury150101

 13,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5970Kwasy trawiące110105K73.10.G0000393095250008850INSTYTUT TELE I 

RADIOTECHNICZNY

 0,0390Odpady zawierające kwasy inne niż 

wymienione w 11 01 05

110106

 0,4520Alkalia trawiące110107

 0,0650Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602

 0,1800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2070Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 0,0900Nadmanganiany (np. nadmanganian 

potasowy)

160901

 2,2120  1.50Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181414547501132728590WARSAW MEDICAL 

CENTER WCM Sp. z 

o.o.
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 3,4795Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0808Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158803408371545442"Dentico" Indywidualna 

Praktyka lekarska 

Dorota Wrzesińska 

-Mirowska

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005726475370008491Bank Spółdzielczy w 

Sarnakach

 0,2500Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222CB14.13.Z6700079027960017173Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Uslugowo 

Handlowe "PAOLA" 

S.C. Bogusław i 

Zbigniew Nowak

 0,0100Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140119924675251269216ELFA POLSKA SP.Z 

O.O.

 0,0120Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 65,0000Papier i tektura200101

 1,1840Odpady tworzyw sztucznych0702130100151691250014512AKS Zielonka Antoni 

Skmierczyński

 0,0567Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0070Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0460Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,4789Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411
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 14,6000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0104058871230004284PLAST SERVICE 

PACK KONRAD 

RUMIŃSKI

 0,0199Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,0700Roztwory utrwalaczy090104

 0,0250Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108

 13,5300Opakowania z papieru i tektury150101

 62,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0292Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 36,0500Żelazo i stal170405

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101153275212206602Widłaszewska Danuta

 0,1680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085512887967581526278AUTO-NAPRAWA 

Radosław Kowalski

 0,0520Zużyte opony160103

 0,0070Filtry olejowe160107

 0,1300Metale żelazne160117
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 0,0717Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706682598121024883Gabinet Lekarski 

Ginekologiczny 

Barbara 

Kozak-Pawulska

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0105Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504389057591020238I.S.P.L. ANDRZEJ 

COGIEL

 4,0000Inne niewymienione odpady070299DH25.24.Z0161607541251045414Frenoplast Sp. z o.o.

 1,3000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,1500Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 1,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania z metali150104

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,3160Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0020Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 288,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E40.30.A1308663515661802360Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.

 14,1300Skratki190801

 13,7000Zawartość piaskowników190802

 421,5000  49.61Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 47,8800Opakowania z papieru i tektury1501010162648805342100693BUSTER SP Z O O

 6,1700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,8500Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,5420Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0534Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6730172787991906566Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Jastrząb

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0380Miedź, brąz, mosiądz170401E41.00.A0122167719521368026MIEJSKI ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI w 

Sulejówku

 0,6370Żelazo i stal170405
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 28,5000Skratki190801

 53,5000Zawartość piaskowników190802

 1 161,3500  300.20Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,8300Opakowania z papieru i tektury1501012001291307182048274Instalator Sp.  z o .o.

 0,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0076Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037501180638361111274Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Ewa Gurba

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701526627961157120NZOZ Prywatny 

Gabinet 

stomatologiczny

 0,6700Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203040021816491230011976Cukiernia Szymańscy 

s.c.

 0,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1400Opakowania z metali150104

 0,5100Opakowania ze szkła150107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0220Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036113398437741902001Gabinet 

Laryngologiczny 

Małgorzata 

Pawlikowska

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131405925325272512231AURAEKO 

ORGANIZACJA 

ODZYSKU SPRZĘTU 

ELEKTRYCZNEGO I 

ELEKTRONICZNEGO 

S.A.

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne baterie i akumulatory160605

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G51.51.Z5500464607621504924F.T.H.U. 

EURO-DOREX SP.J. 

B.K. CZECHOWSCY, 

D.A. ZGLEC

 0,0350Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0226Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1407240117742965506"KOMP-DENT" AGATA 

KOMPA I IRENEUSZ 

KOMPA Sp. J.

 0,0769Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030126802505341321328USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE 

Edyta Mor
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 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 5,8000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051413438547761106141Uslugi Blacharsko - 

Dekarskie Marek 

Kalinowski

 2,7290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161896861230885959SZ Publicznych 

Zakładów Lecznictwa 

Otwartego

 0,2240Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B0131931965272163405CAROLINA CAR 

COMPANY s.j. J. 

MAJDECKI, J. 

OLESIŃSKI, P. SÓJKA

 0,1600Inne niewymienione odpady080199

 1,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6510Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0320Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1460Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1330Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1380Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1560Zużyte opony160103

 0,1880Filtry olejowe160107

 1,2180Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,6980Metale żelazne160117

 0,4900Tworzywa sztuczne160119

 0,2090Szkło160120

 0,1100Inne niewymienione elementy160122

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z5512643307591583119Apteka "BELLIS" S.C.

 0,0490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0112950531130134171Gabinet 

Stomatologiczny 

Elzbieta 

Wysokinska-Gosk

 0,0090Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301105503589977621004653HANDEL I USŁUGI 

TRANSPORTOWE 

Zdzisław Bloch

 0,0790Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 0,0190Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8000Zużyte opony160103

 4,5070Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205008006290Przedsiębiorstwo 

Rolmech Sp z o.o.
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 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8580Filtry olejowe160107

 0,5850Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107823255211413167Gabinet 

Stomatologiczny 

Lenard Agnieszka

 0,0956Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119712708121448525ESTEDENT Małgorzata 

Dworak

 0,0226Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010127394705321180273KOMPLET p.s. Jakub 

Sobański

 0,0500Roztwory utrwalaczy090104

 1,5040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021460217476852272376Gabinet Weterynaryjny 

AMIVET

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7902556108841179802NZOZ VISION 

PORADNIA 

OKULISTYCZNA 

Elżbieta 

Jabłońska-Szadkowska

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141853874 000217743111462NZOZ DAB-MED s.c.

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180153445875661838837Mgr Farmacji Marianna 

Olszewska i Wspólnicy 

Sp j.

 0,0410Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203140972507WULKANIZACJA 24 H 

S.C. Leszek Jutrzenka, 

Dariusz Strąk

 29,9000Zużyte opony160103

 0,0400Metale nieżelazne160118

 0,1400Opakowania z papieru i tektury150101053832892Hodowla Drobiu  

Żytkowice Zenon Gnyś

 0,0800Opakowania z drewna150103
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 0,0020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0456Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460891888211163223Elżbieta Kalinowska 

KELMED

 0,1400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.12.Z0167565305252192556NZOZ STARÓWKA Sp. 

z o.o.

 0,2200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,2200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0280Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0265Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036114239345842459701Indywidualna Praktyka 

Lekarska Gabinet 

Dentystyczny lek. 

stom. Justyna 

Kazimierska

 9,7880Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203G52.11.Z0132337025212935933REAL SP.Z O.O. I SP. 

KOMANDYTOWA

 2 377,8140Opakowania z papieru i tektury150101

 138,0360Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 247,0940Opakowania z drewna150103

 78,2600Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,3200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,6560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,9080Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 925,9700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0010Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 9,4000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 85,5600Żelazo i stal170405

 0,4200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 6 984,2400Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z8704394239561653170MONDI WARSZAWA 

SP. Z O.O.

 2,9240Inne niewymienione odpady030399

 8,3630Szlamy wodne zawierające farby 

drukarskie

080307

 0,4180Osady z klejów i szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 11

080412

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 10,6260Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1270Opakowania z drewna150103

 0,0880Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1630Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Aluminium170402

 94,0000Mieszaniny metali170407

 6,9420Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0430Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

1201140121625499521154696"RANDOM" 

Wilimowscy Sp. J.

 0,0150Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 5,7200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801112725508606461009798Auto-Hit Sp. z o.o.w 

Tychach, Oddział w 

Makowie Mazowieckim

 16,6400Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 3,8000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 3,4600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 3,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1300Filtry olejowe160107

 117,3000Żelazo i stal170405

 0,0870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801039502878889181024717MAŁGORZATA 

OSTROWSKA

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7103755618231087828PRYWATNY GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

TOMASZ TOMCZUK

 0,0000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031457518347962956550Mazowiecka Grupa 

Medyczna Sp. z o.o.

 1,4000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DE22.22.Z0104141595260035498DEKOR MEDIA SP. Z 

O.O.

 1,1790Szlamy i odpady stałe zawierające 

inne rozpuszczalniki

140605

 250,2600Zmieszane odpady opakowaniowe150106
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 0,8000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 11,9600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z6719964747991790626APTEKA PRYWATNA 

Małgorzata 

Tracz-Ślusarz

 2,3650Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302057125804898231559415MOTIR-ABS- 

Niewiadomscy sp.j.

 0,1130Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5000Zużyte opony160103

 0,3500Filtry olejowe160107

 0,0564Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101287077741317225Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny Jan 

Żurański

 0,2245Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109670365291029091LECZNICA "LIFE-MED" 

W GRODZISKU 

MAZOWIECKIM
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 0,0205Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0360Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090175167107161438001APTEKA MGR FARM 

PROKOP-IWANOWSK

A

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020047472567760000021Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"SZTEKO"

 0,1000Zużyte opony160103

 3,5000Odpady tworzyw sztucznych070213DL31.20.A0100171685260304484ABB SP. Z O.O.

 0,5000Odpady zawierające silikony inne niż 

wymienione w 07 02 16

070217

 32,2000Inne niewymienione odpady070299

 2,6000Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 27,5000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 9,8000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,1000Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 31,6800Mineralne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz nośniki 

ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307

 44,4450Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,1000Opakowania z drewna150103

 12,2030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 5,5090Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2300Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,3200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,6050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 3,4650Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 24,6030Nieorganiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160303

 21,3000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,6000Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505

 0,5000Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106

 0,9000Aluminium170402

 7,5000Żelazo i stal170405

 0,4300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051412532177591690016TRANSPORT 

TOWAROWY 

SZABŁOWSKI S.C.

 0,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 10,5000Zużyte opony160103
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 0,0350Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101512128221025818GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Maria Król

 0,0249Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036708623307991035516Gabinet 

Stomatologiczny lek. 

stom. Wiesława 

Kornatowska

 0,0064Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,4000Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706050117719501250593059M-BUD Materiały 

Budowlane Robert 

Miazek

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027116215078211652643Gabinet Weterynaryjny 

Marek Kostyra

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105L75.12.Z0100813805261048528Regionalna Izba 

Obrachunkowa w 

Warszawie

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,5000Opakowania ze szkła150107

 0,1370Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 4,9000Drewno170201

 0,7000Papier i tektura191201

 4,4000Zwroty kosmetyków i próbek0706811459966715662011063IL COSMETICS 

POLSKA SP Z O O

 10,0470Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070704

 4,5130Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 21,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,0530Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,0000Odpady tworzyw sztucznych0702130172276505211698690TOP FOL LUIZA 

JANKOWSKA

 0,0010Odpady zawierające rtęć0604040001158325250009200Instytut Badawczy 

Leśnictwa

 37,0000Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,2400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3900Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 118,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,5000Opakowania z papieru i tektury1501011408839275222838226MALINOWSKI-NIERUC

HOMOŚCI Sp. z o.o.

 0,2500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 10,0000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301M80.22.F0160367355311627643Zespół Szkół w Głusku 

z siedzibą w Nowych 

Grochalach
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 42,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301055512572877581563724Łęg-Drew Rafał Rocki

 0,0300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0860Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180123751565341450244BIOMAK Małgorzata 

Kiełbowska i Sylwester 

Kiełbowski Sp.j.

 7,3510Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416145958431489889Salon Urody ERBEL 

Katarzyna 

Szufrajda-Trzupek

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037123841338221547741FILIP MAGUZA GAB. 

OKULISTYCZNY
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 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021417120105271202824GABINET 

"WETERYNARYJNY"I

NTER-WET" IZABELLA 

MANKOWSKA-GROM

EK

 0,7730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427844251231243387Klinika Ambroziak 

Estederm Sp. z o.o.

 0,0340Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180008605825260001312Zamek Królewski w 

Warszawie - Pomnik 

Historii i Kultury

 0,1450Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8710Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0710Szkło170202

 0,5850Miedź, brąz, mosiądz170401

 3,4490Żelazo i stal170405

 1,1350Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,1000Opakowania z papieru i tektury150101DE22.22.Z0122666975222144564FORTY sp.j. A. 

Korczyński, M. 

Tytkowska

 128,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0070Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 43,8000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080149760619511928021INFORSYS S.A.

 26,2500Opakowania z papieru i tektury150101

 2,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3270Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z0115710335240007582ZOMIS SP Z O.O.

 0,0360Olej opałowy i olej napędowy130701

 0,1230Benzyna130702

 0,0220Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,1620Zużyte opony160103

 98,8470Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy niezawierające 

cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106

 0,0350Płyny hamulcowe160113

 0,1230Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,5300Zbiorniki na gaz skroplony160116

 1,6360Metale żelazne160117

 0,4340Metale nieżelazne160118

 2,2840Szkło160120

 0,7770Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0140Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 78,0000Skratki1908011416840121251516782Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w Ząbkach

 376,1600Zawartość piaskowników190802
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 978,2600  831.52Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306

 325,3300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.33.A0104459125210415750AGRANA FRUIT 

POLSKA SP. Z O.O. 

(DAWNIEJ ATYS 

POLSKA SP. Z O.O.)

 67,4000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 191,8000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 95,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 15,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,0000Opakowania z metali150104

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701190969481108252GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ELZBIETA KAMIŃSKA 

- LUFT

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7125601278211057946Prywatny  Gabinet 

Stomatologiczny 

Lek.stom.Beata Czuba
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 7,5290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164275655252187265"Endoterapia" Sp. z 

o.o.

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103017367500Medycyna Urody Sp.z 

o.o.

 0,6000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206800070108817760004823Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w 

Sierpcu

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 27,5000  0.80Inne niewymienione odpady190899

 0,4500Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051407394267221321700ARTMEBL” BARBARA 

HALINA MOCZULSKA

 0,0060Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,0360Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0350Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0014Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z712444929Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Lek.stom. Agnieszka 

Bukowicka-Mróz

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130104646835260030354Komster Sp. z o.o.

 0,1450Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0132Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0350Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026101083727741708635Gabinet weterynaryjny  

"Lek-Wet" Jakub 

Wiktorzak

 0,2290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030120745261180023930Lecznica 

Stomatologiczna 

"IVODENT" s.c.

 3,2970Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101O90.01.Z1424863507972027869Zakład Usług 

Komunalnych w Warce 

Sp. z o.o.

 60,9000Żelazo i stal170405
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 12,0000Skratki190801

 34,5000Zawartość piaskowników190802

 450,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0300Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0200Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135

 0,0530Odpady tworzyw sztucznych0702130123084965220051918P.P.H.NORMAL 

Janusz Biernacki

 0,0120Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 27,9710Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 44,7690Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0010Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,1810Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 2,2400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1450Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0060Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0160Zużyte opony160103

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0090Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0003Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 6,1220Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,3210Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030172301321181587422SILLIKER Polska SP. 

Z O.O.

 0,4490Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 8,3530Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0177Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132144615361590540NZOZ PAŁAC Daniel 

Balla

 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121577781180568061GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Halina Szykuła

 0,2500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130008009765272157907Szkoła Podstawowa Nr 

148

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 2,8900Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.11.B6100301387740011688Przedsiębiorstwo Usług 

Technicznych 

"Izotechnik" Sp. z o.o.

 0,2000Odpady spawalnicze120113
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 2,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0130Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 34,9530Żelazo i stal170405

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090601589645372419086Apteka Łozowscy Sp z 

o.o.

 0,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.30.B0155108965342143573Auto Moto Service 

Robert Burchaciński

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1463753621182088336Apteka

 1,9900Skratki1908010005389755691550093Urząd Gminy w 

Strzegowie

 5,4900Zawartość piaskowników190802

 23,5000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 7,2450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z0110522961130059713"AUTO-KASACJA" 

Tomasz Pawlik

 0,0050Freony, HCFC, HFC140601

 0,2600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 41,0700Zużyte opony160103

 0,0170Filtry olejowe160107
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 0,1080Płyny hamulcowe160113

 2,6000Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 1 648,8600Metale żelazne160117

 63,1700Metale nieżelazne160118

 18,3500Tworzywa sztuczne160119

 34,1200Szkło160120

 14,1600Inne niewymienione elementy160122

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 17,3520Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3180Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100162047769521088597PROPS Grzegorz Biela

 0,0032Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427107927591694037SALON URODY 

CHANEL Karolina 

Grabowska

 0,0660Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6719438688111278493Indywidualna Praktyka 

Lekarska Dorota 

Drzazgowska

 1,9110Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z1406975445272520035DEKA DOM 50 

INVESTMENT SP Z O 

O
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 0,9970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 16,0140Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,4050Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,5770Papier i tektura191201

 0,1000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504DG24.42.Z5504596467591088489NATUR PRODUKT 

PHARMA SP. Z O.O.

 0,1000Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 66,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 27,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 12,1000Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 13,8000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 10,4000Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,6000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,1000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0380Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G50.50.Z0048575207790001083STATOIL FUEL & 

RETAIL POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204

 11,1900Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 99,0280Opakowania z papieru i tektury150101

 9,7140Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,1120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1720Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0236Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,7400Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 0,0375Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030169173875681110292Gabinet 

Stomatologiczny 

Wioletta Mazurkiewicz

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110142668251Eurocarwash.pl S.C.

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,2640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DN37.10.Z0171919521130087307MOTATEX Tadeusz 

Zieliński

 1,4500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 4,9000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 3,5200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,9000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,1330Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,8480Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 50,4500Drewno170201

 0,5300Tworzywa sztuczne170203

 1,7680Miedź, brąz, mosiądz170401

 49,4070Aluminium170402

 0,1310Ołów170403

 0,2040Cynk170404

 84,8740Żelazo i stal170405

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103505558211058779Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny Józef 

Fąk

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112256095361141894Gabinet 

Ginekologiczny 

Gabinet 

Stomatologiczny Piotr 

Króliński
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 0,0550Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810163322675252183698VETERINARIUS - 

USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

IZABELLA PAPIS

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0050Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108K74.81.Z0301585514960006185Zakład Usług 

Fotograficznych 

Andrzej Żuk

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2000Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 75,0800Odpady tworzyw sztucznych070213DG24.13.Z1409235327962797896SOUDAL 

MANUFACTURING Sp. 

z o.o.

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 70,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 6,8800Opakowania z drewna150103

 11,6700Opakowania z metali150104

 22,9200Opakowania wielomateriałowe150105

 1,6900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0230Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203141922486F.H.U. Szymon 

Krzeski

 7,3700Zużyte opony160103

 0,0200Metale nieżelazne160118

 206,0000Odpadowa tkanka zwierzęca0202021416731268231630343Zakłady 

Mięsne-Mokobody Sp. 

z o.o.

 387,0000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0108776171230033653"I. i J. KOSTELECCY" 

SP.J.

 9,6910Opakowania z papieru i tektury150101K70.20.Z5213343755SEB Investment GmbH

 5,1870Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 75,0310Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 1,8700Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,8960Papier i tektura191201

 0,0340Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101902878221017291Gabinet 

Weterynaryjny-Sasin 

Leszek

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020156102969521926555Usługi Weterynaryjne 

Ewa Trębacz
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 0,0510Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020124491795262388350Przychodnia 

weterynaryjna "ANIMA" 

Małgorzata Żabicka

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208

 0,0320Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1400301655252327594DOBRA DR N FARM 

MACIEJ PISKLAK I 

WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121589091130503332Gabinet 

Stomatologiczny 

"Zielone Jabłko" Alicja 

Dziedzicka

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080149096339521806609TPI OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚC

IĄ

 0,0200Odpady z usuwania farb i lakierów inne 

niż wymienione w 08 01 17

080118

 0,0290Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,1150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3950Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0160Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Mieszaniny metali170407

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G52.31.Z0112188681130111402APTEKA NA 

MIKOŁAJCZYKA 

Dorota Sowińska Sp J.

 0,0130Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091408399905222835676J.M.S.Pawłowscy Sp.j.

 0,1180Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B0158304605262794848Bawaria Motors Sp. z 

o.o.

 12,9720Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 17,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,7450Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 3,9730Zużyte opony160103

 1,1050Filtry olejowe160107

 0,6300Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1200Płyny hamulcowe160113

 15,1050Metale żelazne160117

 3,9800Tworzywa sztuczne160119

 2,5570Szkło160120
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 1,5500Inne niewymienione elementy160122

 0,0890Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0020Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801011401106227581226866IPL MOJE 

SPOTKANIA

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031466099085651048051CENTRUM 

MEDYCZNE 

ESTE-MED Monika 

Januszko w Baniocha

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037102505001330493384Gabinet Lekarski 

Janusz Chlebicki 

Ginekolog-Położnik

 8,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701010082339405410000427ZAKŁAD USŁUG 

REMONTOWO 

BUDOWLANYCH

 0,5288Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7103677518211013647NZOZ "MEDYK"
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 0,2000Żelazo i stal170405DL33.10.B0004011825250001865ZAKŁADY 

APARATURY 

ELEKTROMEDYCZNE

J I PRECYZYJNEJ 

SPÓŁDZIELNIA 

PRACY ZALIMP

 0,0810Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318L75.22.Z011561862Wojskowy Instytut 

Techniki Pancernej i 

Samochodowej

 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 2,4300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,4920Zużyte opony160103

 0,0072Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 2,5800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214002152524BADIS SP. Z O.O.

 0,0400Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,5000Zużyte opony160103F45.11.Z5504822087621003079USŁUGI 

TRANSPORTOWE I 

WYKOPY ZIEMNE 

KAZIMIERZ KOBIAŁKA

 115,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 75,0000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,3210Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.62.Z0067425471230009620Zakład Produkcji 

Narzędzi WAKO

 0,0400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901017500090038381023082Gabinet 

Stomatologiczny 

Waldemar Krać

 0,0400Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0066Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0135Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113013979521232491USŁUGI 

STOMATOLOGICZNE 

lek. stom. Hanna 

Woyczyńska-Stańczuk

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1300624635671026963Indywidualna 

specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Anna 

Łepkowska-Krakowska

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803187500969248381596518PRZEDSIĘBIORSTWO 

KRUSZYW LEKKICH 

KERAMZYT SP. Z 

O.O.

 9,9250Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 120,0000Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki termicznej

101201

 2 845,0000Cząstki i pyły101203

 0,1300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 0,1000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Filtry olejowe160107

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,7000Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 23,4700Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 3,0400Żelazo i stal170405

 2 749,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 622,7300Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 5,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001015503267157570001514Miejskie 

Przedsiębiorstwo usług 

komunalnych

 0,0073Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 7,8500Żelazo i stal170405

 8,2800Skratki190801

 9,2600Zawartość piaskowników190802

 3 000,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 1,7100Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 6,2540Opakowania z papieru i tektury1501016706933177960022429"BARYMOREX" 

CEZARY BARYMORA

 0,8330Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2400Zużyte opony160103G51.57.Z5503282177610000953Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

"Al-Cu ZWROT" 

Andrzej Nałęcz
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 0,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 11,6800Metale żelazne191202

 14,6000Metale nieżelazne191203

 11,4300Tworzywa sztuczne i guma191204

 1,0800Opakowania z papieru i tektury150101DA15.33.A0164085629521851917P.P.H. "LUBA" s.c.

 0,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Opakowania ze szkła150107

 1,0400Żelazo i stal170405

 1,6000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081402392151250487570ARDINEX Arkadiussz 

Potęga

 0,0420Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,2250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1040Filtry olejowe160107

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 0,1000Inne niewymienione elementy160122

 0,7320Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0380Aluminium170402

 3,2060Żelazo i stal170405

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037504920928381154714Gabinet Chirurgiczny 

Cezary Rykała
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 0,7000Żelazo i stal1704050109414339520015538STALMET Cezary 

Ruszkowski

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706884707991222833Gabinet lekarski 

Grażyna Słowińska

 0,0300Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201045503998847581002919Zakład Przerobu 

Drewna "STOLTRAK" 

Zakład Pracy 

Chronionej Kazimierz 

Godzina

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4500Opakowania ze szkła150107

 0,5000Zużyte opony160103

 0,0600Oleje i tłuszcze jadalne200125

 1,0000Zgorzelina walcownicza1002101414058971181952258Blachmet S.C.

 1,5000Aluminium170402

 113,3000Żelazo i stal170405

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036110397277761527316Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"PROFIL-MED" Sp. z 

o.o.

 0,0450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.A0130124809521725503Auto Service System 

Sp. z o.o.

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1200Metale żelazne160117
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 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3800Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037123565628241509086NZOZ DENTIKA 

MARIOLA 

PIOTROWSKA

 0,0506Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030100077735291018650Gabinet Stomatolog 

Maria Krawczyńska

 0,0240Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7123555808222012396Apteka Vita Lek

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109286805211463515LAS-MED. 

Rehabilitacja

 0,0040Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DG24.12.Z0156429945213275775"CT-CARD" SPÓŁKA Z 

O.O.

 0,0900Wodne ciecze myjące120301

 0,0170Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0390Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,2800Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810003259895250009105INSTYTUT FIZJOLOGII 

I ŻYWIENIA 

ZWIERZĄT im. Jana 

Kielanowskiego PAN

 0,0000Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 0,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,2100Opakowania ze szkła150107

 0,1600Okładziny hamulcowe zawierające 

azbest

160111

 0,0334Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0456Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,5300Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 1,4800Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż wymienione w 18 

01 06

180107
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 0,3050Papier i tektura191201

 0,0028Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031460927827981055718SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

OTORYNOLARYNGOL

OGICZNY lek. med. 

Sylwia Fołtyn

 0,0017Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097504350208351000722Apteka Katarzyna 

Kanicka

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026705072667961099374Gabinet 

WETERYNARYJNY 

LEK. WET. 

WŁODZIMIERZ 

KONOPKA

 1,6000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205610155390PUH Export - Import 

Adam Lipski

 0,1600Metale żelazne160117

 0,7500Metale nieżelazne160118

 1,8000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0519Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035502019077621144437NZOZ Przychodnia 

Stomatologiczna "Fix"

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095504091637611002084APTEKA mgr farm. 

Anna Andrzejewska
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 0,9600Opakowania z papieru i tektury1501011406968177010038663PK 16 SP Z O O 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWO 

AKCYJNA

 0,4810Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,1040Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1880Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 122,1670Papier i tektura191201

 0,0970Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130164254545262468824White&Case P. 

Pietkiewicz, M. 

Studniarek i 

Wspólnicy-Kancelarnia 

Prawna sp.k.

 0,1520Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0110Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0535Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032501449756221038234Specjalistyczny 

Gabinet 

Ginekologiczny 

Andrzej Nowicki

 0,0025Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,0200Opakowania z papieru i tektury1501010008802775250004906Warszawska 

Spółdzielnia 

Spożywców 

ŚRÓDMIEŚCIE

 2,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,0700Opakowania ze szkła150107

 0,2355Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,2550Zwroty kosmetyków i próbek070681G51.90.Z1304318195661715448ACHTEL SP. Z O.O.

 6,4450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 9,0300Opakowania z papieru i tektury150101

 20,0550Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,6520Opakowania z metali150104

 1,2690Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 14,0500Zużyte opony160103

 1,5000Filtry olejowe160107

 0,1170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0320Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146503883Skarbnica Urody Irena 

Stawowska

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096707628637961013183APTEKA PLANTY
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 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031411582987581531581IPS lek. stom. 

Aleksandra 

Guzy-Świrska

 0,0054Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136702235406010085857Urząd Gminy 

Borkowice

 0,0350Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,1345Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030111545655272092993GABSTON Joanna 

Beata Mazur Gabinet 

Stomatologiczny

 6,8400Inne niewymienione odpady0702991428634787582338231ENERGA Serwis Sp. z 

o.o.

 0,1200Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 1,0600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,8120Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,0760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 46,9400Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,8000Gruz ceglany170102
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 654,0600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 10,4400Inne niewymienione odpady170182

 4,2320Tworzywa sztuczne170203

 0,1700Miedź, brąz, mosiądz170401

 1 226,8000Żelazo i stal170405

 20,2800Mieszaniny metali170407

 129,6000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 72,9700Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2100Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085507819687611185966Autodienst-Warsztat 

Samochodowy Jerzy 

Galewski

 1,7800Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,0120Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,0600Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,0250Płyny hamulcowe160113

 0,2820Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,0900Zbiorniki na gaz skroplony160116

 45,3290Metale żelazne160117

 2,2330Metale nieżelazne160118

 5,5460Tworzywa sztuczne160119

 1,8420Szkło160120

 0,6700Inne niewymienione elementy160122

 0,7300Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0160Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 0,0300Opakowania z papieru i tektury1501015504022217620008229Usługi Transportowe, 

handel materiałami 

budowlanymi...Roman 

Bala

 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Żelazo i stal170405

 0,0620Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036730214699482369428SALDENT 

Stomatologia i 

Medycyna Estetyczna 

s.c.

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025500499317571176026Usługi Weterynaryjne 

MADVET

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,6020Zmieszane odpady opakowaniowe150106000800841Szkoła Podstawowa Nr 

221 z Oddziałami 

Integracyjnymi

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208DH25.24.Z0112003605320009850PPHU GRAN-PLAST 

Irena Kruszewska

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0700Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105DJ28.75.B6708896649481459804PPHU GRANDRO s.c. 

GRAŻYNA I ANDRZEJ 

ROGALA

 1,2310Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,3350Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0140Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A5503540607580007234MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO-LAKI

ERNICTWO 

TRANSPORT 

AUTO-HANDEL 

Kurczyk Waldemar

 0,0070Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte opony160103

 0,0140Filtry olejowe160107

 0,4300Metale żelazne160117

 0,0420Metale nieżelazne160118

 0,0230Tworzywa sztuczne160119

 0,7600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.87.Z2781158006443155733LORENCIC POLSKA 

Sp.z o.o

 0,0900Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

2947



 82,2910Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z6701685457971541297Ubojnia Zwierząt,Skup 

Żywca i Sprzedaży 

Półtusz Karol Pawlak

 35,2200Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,8200Odpady tworzyw sztucznych070213DK29.60.Z6705116878120005725FAM-PIONKI SP. Z 

O.O.

 1,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0060Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 8,7000Inne niewymienione odpady120199

 0,0350Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,6700Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0012Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0480Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0124Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0850Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0244Inne materiały wybuchowe160403

 4,7400Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020172504365252210260BELFOR POLSKA SP. 

Z O.O.

 0,0400  0.00Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 11,0600Odpady inne niż wymienione w 16 81 

01

168102

 0,2800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056101916577761003257Towarzystwo Inicjatyw 

Lokalnych

 0,0120Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0170Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2000Zużyte opony160103

 0,0110Filtry olejowe160107

 0,4200Metale żelazne160117

 0,0200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1000Inne niewymienione odpady160199271514909ING BANK ŚLĄSKI 

S.A

 0,1590Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 13,2940Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,1250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 78,0000Papier i tektura191201

 7,5000Metale nieżelazne191203

 0,1700Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,2000Szkło191205

 52,4880Odpady wielkogabarytowe200307

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035221969297GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

MACIEJ 

ANDRZEJCZYK

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131413851895311532983Salon Urody Gracja

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101738377741831092GABINET 

GINEKOLOGICZNY 

MIROSŁAW DUDZIAK

 0,3010Opakowania z papieru i tektury1501010103878015430001039EMA S.C. P. 

TOMASZEWSKI, M. 

GAŁKA

 0,1770Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4740Opakowania ze szkła150107

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0064Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090161013619511942914GO&GOAL 

SPONSORSERVICE 

SP. Z O.O.

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090131453521250913736A.G.A. A.Gmitrzuk, 

A.Gmitrzuk Sp Jawna

 0,0100Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016707555739481102025NZOZ "Dent-Artis"

 0,0100Roztwory utrwalaczy090104

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0300Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016719621919482114059Niepubliczny 

Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"1905 Roku"

 0,0300Roztwory utrwalaczy090104

 0,7300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 37,7000Odpadowa masa roślinna020103141755864AGRA FOODS Sp.z 

o.o.

 16,3150Opakowania z papieru i tektury150101
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 5,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,7000Drewno170201

 0,2500Żelazo i stal170405

 0,1840Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080162709515222530190P.U."HETMAN" Sp. z 

o.o.

 176,4000Opakowania z papieru i tektury150101

 826,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 76,9000Opakowania z drewna150103

 0,3000Opakowania z metali150104

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte opony160103

 0,0640Filtry olejowe160107

 0,0230Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1 826,7000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 3 803,4000Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów komunalnych i podobnych

190501

 222,5000Papier i tektura191201

 221,9000Metale żelazne191202

 3,6000Metale nieżelazne191203

 26,4000Tworzywa sztuczne i guma191204

 414,0000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 10 660,3000Minerały (np. piasek, kamienie)191209
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 32 427,2000Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 22 181,3000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,1210Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180047302677741072054Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0025Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180105082221250000958FANTASY FOOD SP. 

Z O.O.

 26,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 6,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0032Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,9000Żelazo i stal170405

 0,0460Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1426030915423015632Prywatny Gab. 

Stomatologiczny 

TWÓJ DENTYSTA 

Roman Kiriczenko

 0,0050Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803176102451527741017032ORLEN GAZ SP. Z 

O.O.

 0,0290Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 6,5000Opakowania z papieru i tektury1501010003329375250007968Ogólnokrajowa 

Spółdzielnia 

Turystyczna 

GROMADA

 0,7600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,3800Opakowania ze szkła150107

 0,7062Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4140Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091301353055680000124Apteka J. Suskiewicz

 3,2510Opakowania z papieru i tektury1501011405379649512181771NAUTILUS 

NOWOGRODZKA 

LEASING SP. Z O.O.

 1,9510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 26,0080Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,6490Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,6490Papier i tektura191201

 0,6150Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051433308097621112905Dariusz Prus DARKO 

Studio Mebli

 0,0080Inne niewymienione odpady030199

 0,1700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0260Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0745Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020151513975272372712Przychodnia 

Weterynaryjna 

"ELWET" na 

Grzybowskiej
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 0,8830Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

0603143900589976920000154PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWY KOPALŃ 

PeBeKa S.A.

 6,5310Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 3,3170Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 15

080416

 2,5820Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6600Zużyte opony160103

 28,9600Metale żelazne160117

 1,7200Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,3390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3490Gazy w pojemnikach (w tym halony) 

zawierające substancje niebezpieczne

160504

 2,2550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,6800Tworzywa sztuczne170203

 291,7300Żelazo i stal170405

 2,3200Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,6630Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,4690Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130204O91.33.Z0122301565241825696Fundacja Ochrony 

Warstwy  Ozonowej 

PROZON

 18,2840Freony, HCFC, HFC140601

2955



 0,2400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0500Żelazo i stal170405

 0,0002Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420693107971917928Salon Piękności D&D 

Machniewska Dorota

 39,8800Mechanicznie wydzielone odrzuty z 

przeróbki makulatury i tektury

0303070174813191132342301DRUKARNIA BAUER 

Sp. z o.o. Sp.k.

 223,1200Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,1700Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 13,1800Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 29,2800Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 4,9400Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 140,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 39,3600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 48,6000Opakowania z drewna150103

 1,9600Opakowania z metali150104

 3,5000Opakowania wielomateriałowe150105

 3,8500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 109,1600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 22,0800Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 40,4400Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 119,3000Żelazo i stal170405

 2,2600Szlamy z fizykochemicznej przeróbki 

odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

190205

 12 288,6100Papier i tektura191201

 206,7400Metale żelazne191202

 0,0040Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208K73.10.F0116920965261744423Instytut Fizjologii i 

Patologii Słuchu

 1,8480Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0700Inne baterie i akumulatory160605
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 16,1300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0250Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,1100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424384911251571226NZOZ "NA 

POWSTAŃCOW" S.J.

 2 594,0000Odchody zwierzęce0201060027204025720003006FERMA DROBIU 

ZBIGNIEW 

PRZYWITOWSKI

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6709275317981000396NZOZ PRZYCHODNIA 

STOMATOLOGICZNA 

ADAMÓW

 1,2280Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706051003684648361141281IMAK Krzysztof 

Szymczak

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0125367025271012489Stomatologia 

OPTIMUS

 25 494,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

1705049308552918991258205NAWITEL SP Z O O
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 0,3000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001017115826708212392687GMINA 

ZBUCZYN/GMINNA 

OCZYSZCALNIA 

ŚCIEKÓW W 

ZBUCZYNIE

 1,4000Skratki190801

 100,0000  3.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119379715241192400Gabinet 

Stomatologiczny 

SOLO-DENT Barbara 

Ziółkowska

 3,9000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

1908090172285431132288317Businessman Fun Club 

Sp. z o.o.

 0,0627Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031410923755272242441MINI Dent Gabinet 

Stomatologiczny

 0,7300Metale żelazne1912020106709511180059112ŚLUSARSTWO 

BOGDAN LULAJ

 0,0400Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180004942557220002588Bank Spoldzielczy w 

Ciechanowcu

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001
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 1,2800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050107019535241002291Autoparts Sp. z o.o.

 1,8400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4720Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0820Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 6,2500Zużyte opony160103

 0,6220Filtry olejowe160107

 1,7600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 3,9870Metale żelazne160117

 0,7080Tworzywa sztuczne160119

 0,3280Szkło160120

 0,0530Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,4530Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0800Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

1101132722499586461002655Porsche Inter Auto 

Polska Sp.z o.o.
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 11,3280Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,2750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0550Freony, HCFC, HFC140601

 0,0940Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 12,6150Opakowania z papieru i tektury150101

 1,3750Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5800Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,4300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,0450Zużyte opony160103

 3,3350Filtry olejowe160107

 0,0400Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,5600Płyny hamulcowe160113

 0,1100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 6,1750Metale żelazne160117

 1,4450Tworzywa sztuczne160119

 0,3920Szkło160120

 3,6570Inne niewymienione elementy160122
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 0,1100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,4250Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,8300Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

1201050107080855271037845"Opti-pro" Marek 

Haitman

 0,0094Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114189461250455162Gabinet Kosmetyczny 

Katarzyna 

Demiańczuk-Grądzka

 0,0007Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 63,6060Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów1201021413305157971980619MAAN Sp. z o.o.

 95,3500Żelazo i stal170405

 3,0000Opakowania z papieru i tektury150101DB17.54.Z0158952645291695787P.P.H.U. "Jawo"s.c. 

Jacek i Marcin 

Żukowscy

 0,5490Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030121606225291142203Feniks Recykling 

Andrzej Kopeć

 37,8200Papier i tektura191201

 4,1000Metale żelazne191202

 12,3800Metale nieżelazne191203

 14,0000Tworzywa sztuczne i guma191204

 63,2200Szkło191205
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 1 573,9200Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 234,0000Odpady betonowe i szlam betonowy101314DI26.51.Z2906224786570081493Dyckerhoff Polska Sp. 

z. o. o.

 0,2400Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0700Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140445535Usługi 

Stomatologiczne 

Justyna Obuchowicz

 0,0125Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303765465691075858Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801025507273487581888900Przychodnia 

Stomatologiczna 

"Zdrowy Ząbek" s.c.
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 0,0121Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0002Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0605Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801032601833709591554159Usługi 

Stomatologiczne 

MARDENT Mariusz 

Sołtys

 0,0037Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208550305802Zakład Robót 

Elektroenergetycznych 

"ENBUD" Stanisław 

Samsel

 0,0400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0200Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Zużyte opony160103

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,0900Metale żelazne160117

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095113853327393240175Apteka Sokrates

 0,1000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030051139677971287858INTERDENT 

MAŁGORZATA 

MACHNIO-SZTURO

 0,0255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035503108557591024265INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA lek. stom. 

Halina Macioch

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3020Odpady tworzyw sztucznych0702130062169205220003055MEDLAB PRODUCTS 

SP. Z O.O.

 0,8500Inne niewymienione odpady070699

 0,0230Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 3,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 1,9850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1350Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1800Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0360Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,7690Opakowania z papieru i tektury1501010174869505252230305EUROPOLIS BITWY 

WARSZAWSKIEJ SP 

Z O O

 0,4040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1030Opakowania wielomateriałowe150105

 44,0050Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,1880Opakowania ze szkła150107

 0,0430Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1750Papier i tektura191201

 37,5320Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,1490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155991235342054119Gabinet 

Stomatologiczny 

Dorota Kalus

 0,0210Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

2966



 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035512649107591430522Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Khalid Qarashouli 

ul.Staszica 25

 0,4000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

1201036707046827960024463P.P.H. Teresa Wójcik

 0,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,8500Żelazo i stal170405

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160115182405340000409BEJO ZADEN 

POLAND SP Z O.O.

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114180015261050040Gabinet 

Stomatologiczny 

Wojciech Pawlikowski

 0,0380Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180119680789511272402CARRIER Chłodnictwo 

Polska Sp.z o.o.

 0,3190Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0320Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0490Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0040Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0250Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6190Opakowania z papieru i tektury1501010112062339521000289Medtronic Poland Sp. z 

o.o.

 0,0940Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4360Opakowania z drewna150103

 0,1000Metale żelazne160117

 0,7390Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0600Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1700Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 0,0350Papier i tektura191201

 21,4000Odpady materiałów złożonych (np. 

tkaniny impregnowane, elastomery, 

plastomery)

0402091427462291090001793ZTS-ZCS Polska Sp. z 

o.o.

 7,8000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 316,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 2,4100Popioły lotne z węgla100102

 0,0100Kwasy trawiące110105

 1,1000Osady i szlamy z fosforanowania110108

 0,4880Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 156,7300Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2100Zużyte woski i tłuszcze120112

 0,2500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 3,7000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,4500Opakowania z metali150104

 0,0360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,2040Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3140Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 42,8820Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,8100Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0830Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6730213407971895500"BELMED" 

SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

 0,0130Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0001Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0000Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

1701070125639521130000401Zakład Usług 

Remontowo-Budowlany

ch Bogdan Frankowski
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035504490567581115397ISPL TERESA IWONA 

KOSSAKOWSKA

 15,2000Inne niewymienione odpady020299DA15.11.Z0161461687620008583RED-POL REDLIN 

JANUSZ

 0,0029Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Żelazo i stal170405

 0,3070Opakowania z papieru i tektury1501017100617338240004792ZABAWKARSTWO 

WOJCIECH BĄCZEK

 0,4100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 7,5000Opakowania z papieru i tektury1501010004406805290007213OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA W 

GRODZISKU 

MAZOWIECKIM

 5,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080114108155261046794EL-ME-H Wojciech 

Kazubski

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,7000Zużyte opony160103

 0,0550Filtry olejowe160107

 0,1095Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127557171181243013Irena 

Borowska-Krzywicka 

Usługi 

Stomatologiczne

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0170Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091420279778241776775Apteka T&P

 0,0000Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317N85.12.Z6702048968111522059SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZESPÓŁ 

ZAKŁADÓW OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

 0,1800Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,1700Roztwory utrwalaczy090104

 0,0020Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 12,1400Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0060Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0060Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 3,6980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0060Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106
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 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202011819668GABINET 

WETERYNARYJNY 

WALDEMAR 

KURZYŃSKI

 0,0227Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037504206848371054684NZOZ FABRYCZNA 

Dariusz Krzemiński

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110002759555261667036Biblioteka Narodowa

 0,7700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5430Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3336Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0002Inne baterie i akumulatory160605

 213,1290Szkło170202

 1,8370Miedź, brąz, mosiądz170401

 54,2010Aluminium170402

 225,3160Żelazo i stal170405

 0,4000Gleba i ziemia, w tym kamienie, 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. PCB)

170503
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 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163742318131888013Praktyka 

Stomatologiczna 

Marek Kowalczuk

 0,0630Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030004563787740002100Przychodnia 

Rehabilitacyjna 

Spółdzielni Inwalidów 

NOWATOR w Płocku

 26,1400Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

0702800118416405241200022Keller-Polska Sp z o.o.

 0,0198Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 520,0000Odpady betonowe i szlam betonowy101314

 1,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0430Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0090Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0760Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6310Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3850Filtry olejowe160107

 0,3170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 10 560,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 5 450,0000Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0122266705221657971Gabinet 

Stomatologiczny 

Andrzej Gefrerer

 0,0000Inne niewymienione odpady0705992406213256412409718RUDFARM SP Z O O

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0000Papier i tektura191201

 846,9640Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

1706053400497738882863798Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

"GRONEKO" Marcin 

Gronowski, Mikołaj 

Gronowski

 59,9100Osady z dna zbiorników050103DK29.24.A6110401337742475802PETRO MECHANIKA 

Sp. z o.o.

 35,0600Zaolejone osady z konserwacji 

instalacji lub urządzeń

050106

 1,0700Inne smoły050108

 0,4400Odpady zawierające siarkę z 

odsiarczania ropy naftowej

050116

 1,1400Inne niewymienione odpady070299

 0,3500Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2200Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 2,1200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0150Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 8,7600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 1,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte opony160103

 5,6900Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104

 0,0500Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 154,2600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 12,1600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 43,3900Drewno170201

 0,9900Tworzywa sztuczne170203

 18,5000Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 263,7330Żelazo i stal170405

 78,3800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,9800Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124347755271393528Gabinet 

Stomatologiczny
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408767325222558165GALILEO Kamil Abed

 0,9700Opakowania z papieru i tektury1501010020532135320101171GRAKOS SP. Z O.O.

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,8300Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0790Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158080709521895671NZOZ Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

STOMATOLOGIA 

ZACISZE Sylwia 

Gorzkowska-Jaroń

 0,0140Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095503763577580004075APTEKA Celina 

Kowalska

 0,0700Papier i tektura191201

 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0116358561250090795Gabinet 

stomatologiczny Iwona 

Kopczyńska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0009Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419432937742463615BEAUTY & ME 

JOANNA 

KOWALEWSKA
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 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096708906157961538537Apteka Suchorowska - 

FURGA SJ

 0,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016700992707961050669"LACTOMIL" Waldemar 

Krzciuk

 0,0050Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,2000Metale żelazne160117

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121443405251303858Barbara i Sławomir 

Iwanow

 0,7300Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222DB18.22.B6100551737740010565GALA EXPORT 

IMPORT PRODUKCJA 

B. KOŁODZIEJSKA, 

ST. GROMADZIŃSKA

 0,0375Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G51.43.Z0107778445261006369PTH PREDOM SP. Z 

O.O.

 0,0056Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 4,1000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 1,7600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010101378951130038734Centralna Wojskowa 

Przychodnia Lekarska 

"CePeLek" SPZOZ

 1,6700Roztwory utrwalaczy090104

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

2977



 5,3900Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140645139Mident Monika Smoleń

 240,3800Odpadowa tkanka zwierzęca 

wykazująca właściwości 

niebezpieczne

020280DA15.33.A6700853397960035509ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

SPOŻYWCZEGO 

MAKÓW SP. Z O.O.

 8,2000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 0,7250Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 178,8400Opakowania z papieru i tektury150101

 41,7500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 22,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,8190Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2810Zużyte opony160103

 19,0700Żelazo i stal170405

 1,8790Skratki190801

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095503528717581017128Punkt Apteczny 

Danuta Dąbrowska
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 0,0400Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 

02)

1802010173077681130411469Usługi Weterynaryjne 

Monika 

Góra-Targońska

 0,4000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

0401016727279777961755252ZAKŁAD GARBARSKI 

S. WESOŁOWSKI

 16,1700Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 0,0650Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0205Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4770Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102DM34.30.A1411712411090001066Katcon Polska Sp. z 

o.o.

 96,2820Opakowania z papieru i tektury150101

 19,2970Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,5780Opakowania z drewna150103

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3030Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0610Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 48,5320Metale żelazne160117

 0,1400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0220Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych 

urządzeń

160215

 0,0880Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,1800Żelazo i stal170405

 0,8450Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550342281Przychodnia 

Weterynaryjna Andrzej 

Rawa

 0,0030Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z7103903428261042958APTEKA STANISLAW 

WIECKOWSKI

 0,0400Szkło1601200013879005340011459IREX SP.ZO.O.

 0,0470Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037101879778241287421Gabinet Weterynaryjny 

Jan Wrzosek

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303106885681028260PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI 

MAŁGORZATA STYŚ

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213G51.57.Z0104952295270022356METAL-KAR 

KARCZEWSKI 

LESZEK

 0,0900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602145500846087581007360AGENCJA  

INFORMEDIA
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 0,0045Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036709288267971018911Gabinet 

Stomatologiczny Irena 

Sobczak

 0,0016Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0015Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031468238145242762561MDMED S.C.

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037104229588261208985Gabinet 

stomatologiczny  

Małgorzata Kargol

 113,8200Baterie i akumulatory ołowiowe160601DL31.40.Z2905414496611003060ETC plus Sp. z o.o.

 1 988,9710Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.72.Z0120871505270102782MARS POLSKA SP. Z 

O.O.    (dawniej: 

Masterfoods Polska 

Sp. z o.o.)

 87,7200Inne niewymienione odpady020399

 24,0800Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

020501

 57,9770Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601

 0,2250Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,2800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205
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 677,5210Opakowania z papieru i tektury150101

 319,3900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 435,0900Opakowania z drewna150103

 595,6200Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1600Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1420Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 532,7000Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 0,0220Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 107,7790Mieszaniny metali170407

 2 137,3600  470.57Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036729637327962561515A.A. Mazurkowie s.c.

 1 153,4000Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.11.Z7123788428212273669ZAKŁAD MIĘSNY 

MOŚCIBRODY

 468,0000  468.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 157,1000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 10,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,3000Opakowania ze szkła150107
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 0,0290Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180157752585272439652KLINIKA MEDYCZNA 

"IBIS" Sp z. o.o. i  

Wspólnicy Sp. 

Komandytowa

 0,3000Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101

 0,3000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0150Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 6,9120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,5500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205DE22.11.Z0115594865260305644AGORA S.A.

 5,7580Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 189,1560Opakowania z papieru i tektury150101

 1,5510Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4940Opakowania z metali150104

 1,0900Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 2,5180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,6690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,4020Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,9350Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2100Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 2 319,1400Papier i tektura191201

 1,3220Metale żelazne191202

 100,0490Metale nieżelazne191203

 1,0930Tworzywa sztuczne i guma191204

 2,4000Inne niewymienione odpady0303990109889201130105933ROTO FRANK 

OKUCIA 

BUDOWLANE SP. Z 

O.O.

 0,0450Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,2480Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0330Aluminium170402

 0,8570Żelazo i stal170405

 0,0585Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158956085342277730Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Lecznica MAK-MED 

s.c.

 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,9100Opakowania z papieru i tektury1501010130422445341985749SUPER POWER SP. Z 

O.O.

 0,0250Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0133Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 9,5330Zmieszane odpady opakowaniowe150106G51.90.Z9303392538970009678TIM S.A.

 0,7510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 26,1500Opakowania z papieru i tektury1501010115192395290008477CARLETTI POLSKA 

Sp. z o.o.

 4,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,6340Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 1,0300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

1201095511886007621208717"TECHNIKO" Zbigniew 

Kowalik

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412616135242634107Centrum Stomatologii 

STADENT S.C.

 0,5500Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208005104030ME-PRO-TECH 

Wojciech Jasiński

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,0100Płyny hamulcowe160113

 0,0200Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114
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 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,5400Wodorotlenek sodowy i potasowy0602040120440111130024117Marek Grela Wytwórnia 

Fonograficzna GM

 0,7700Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070304

 0,5300Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 0,2900Roztwory utrwalaczy090104

 1,3900Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 78,6320Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 40,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 10,1580Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,8180Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,6800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,4750Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081402541145261342788Dr. Vette Mariusz 

Głodny

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0450Filtry olejowe160107

 0,0240Filtry olejowe1601070104758995220019694Allianz-Auto Sp. z o.o.
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 0,1800Metale żelazne160117

 328,9750Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301057125598168212348918PAKDREW S.C.

 0,5100Inne niewymienione odpady120199

 0,4550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036101761497741737571Indywidualna Praktyka 

Lekarska B. 

Siemaszko-Gajewska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 159,6000Opakowania z papieru i tektury150101DL31.62.B1410546825242617178ABC DATA S.A.

 47,8600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1440Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 4,6420Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110DF23.20.B1309587225671770650ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY "CHEMNAFT" Sp. 

z o.o.

 22,3360Inne niewymienione odpady070199

 4,9000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 1,1600Inne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła

130310

 1,9870  0.00Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

160708

 0,0310Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030117860645361120113Marzenna Rycembel
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 2,0002Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136701546107970006366Apteka Koncesyjna nr 

1 mgr farm Janina 

Papaj

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0103034835221628053Gabinet 

Ginekologiczny i 

Pracownia USG 

lek.med. Jacek Jędra

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180160823915262361701CHAMPAN TAYLOR 

INTERNATIONAL 

SERVICES SP. Z O.O.

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Drewno170201

 0,1870Papier i tektura200101

 0,0930Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180162579045222530215AIPORT SERVICES 

SP.ZO.O.

 2,0360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,3150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1640Opakowania z drewna150103

 0,2540Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1590Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,2930Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0890Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1520Filtry olejowe160107

 0,8860Metale żelazne160117

 0,0900Metale nieżelazne160118

 0,1990Inne niewymienione elementy160122

 0,2230Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,0570Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0760Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031428796709471953796Gabinet Dentystyczny 

Monika Krzywoszonek

 0,0270Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092001088147582212702MBM S.C. J. 

LUBCZYK, M. 

ŁUKASZEWICZ, W. 

WINSKO
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 0,1320Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0172800065342156423NZOZ "ARKA"

 0,0200Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6500Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001016719724337962318660REMONTY MASZYN 

BUDOWLANYCH

 0,0600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 175,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101470569523HADAR Jerzy Dubec

 44,0140Żelazo i stal170405

 1,6000Mieszaniny metali170407

 0,0070Leki inne niż wymienione w 18 01 081801094500864157230003885PUNKT APTECZNY 

tech. farm. Krystyna 

Długołęcka

 0,0010Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801010115385095261428314Mirella Kowalczyk 

Microdent

 0,0001Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0050Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 4,2400Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302066700156177960069307STER Sp. z o. o.

 1,5440Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,6000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,4290Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,0810Zużyte opony160103

 0,6180Filtry olejowe160107

 0,0950Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

 0,1970Płyny hamulcowe160113

 0,0250Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2 259,0000Metale żelazne160117

 0,0250Metale nieżelazne160118

 0,5170Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Szkło160120

 0,1770Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0910Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030115404525221910648PRYWATNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKO-DENTYST

YCZNA Wanda 

Tenderenda-Prus

 13,3000Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308711694067PAKED Edyta Kornilak

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037123683588261940462NSZOZ "EVITA"

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202142367609Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet. Jadwiga 

Rogucka-Sosnowska 

Joanna Balcerzak

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030154626251181234244BABILON 

KOSMETYKA 

Małgorzata Zduńczak

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803181426442915213584111ZDALNY SERWIS SP 

Z O O

 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103015663105 000201130672862"ADAD" Spec. 

Centrum Med.
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 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0800Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir zawierające substancje 

niebezpieczne

030104DH25.12.Z0108294985241008046"ZBIGMET" Sp. z o.o.

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105

 0,2250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 5,5000Żelazo i stal170405

 0,6400Opakowania z papieru i tektury1501010173398709511782126PW LAK PAWEŁ 

WAWRZONOWSKI

 0,0270Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,9830Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1690Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046719666809482117589Niepubliczy Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"POŁUDNIE" Sp. z o.o

 7,2410Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080634392367820069129Bemo Motors Sp. z 

o.o.

 0,9640Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 4,3850Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,4480Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2820Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,9910Zużyte opony160103

 0,6350Filtry olejowe160107

 7,0180Metale żelazne160117

 0,0670Metale nieżelazne160118

 2,4530Tworzywa sztuczne160119

 0,8880Szkło160120

 0,4970Inne niewymienione elementy160122

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 5,1150Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180013459885260308803ARCUS SP. Z O.O. ul. 

Mazura 18A

 0,3110Tworzywa sztuczne160119

 0,0640Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0430Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7720Papier i tektura191201
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 1,0000Roztwory wywoływaczy opartych na 

rozpuszczalnikach

090103N85.11.Z6709977738111521798Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 

Lipsku

 1,5000Roztwory utrwalaczy090104

 0,0420Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki srebra

090107

 315,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0340Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0840Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5160Żelazo i stal170405

 0,1390Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 18,8750Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0020Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,0040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124588765261270243Gabinet 

Stomatologiczny Artur 

Krajewski

 0,0450Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020129658869511850603LECZNICA DLA 

ZWIERZĄT FRINGILLA

 0,1560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130008968359521276258Biblioteka Publiczna w 

Dzielnicy Wesoła m. 

st. Warszawy

 0,3130Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030114779201130133881Ewa Sobierajska 

Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130154746405251119853Centrum Rehabilitacji 

Leczniczej

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0600Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010106799691131828303LECZNICA 

MEDYCZNA "ŻYCIE"

 0,0600Roztwory utrwalaczy090104

2996



 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0049Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030112759615341038259GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Grażyna Wasilewska

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119713605361009203Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Urszula Dąbrowska

 0,7400Skratki1908010005496488212406047URZĄD GMINY 

WIŚNIEW

 12,6000  4.70Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012241817FENICE Sp.z o.o.

 0,0510Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216F45.21.A0103610615220010925Per Aarsleff Polska 

Sp.z o.o.

2997



 5,6200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 5,6600Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 21,1000  19.29Inne niewymienione odpady190899

 6,8100Opakowania z papieru i tektury150101DH25.24.Z01208687752702042123M POLAND Sp. z o.o.

 2,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1970Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2870Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 5,3970Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117DM34.30.A0111695497591003547SCHNEIDER POLSKA 

TECHNIKA 

SAMOCHODOWA I 

KONTENEROWA SP. 

Z O.O.

 1,6240Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,2610Emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych

130105

 2,3800Opakowania z papieru i tektury150101

 3,2610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,1090Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,6120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9720Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 426,2400Metale żelazne160117

 6,6750Metale nieżelazne160118

 0,1010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030118405105261318264Stefania Boryczko

 0,0545Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103011728212065540SPZOZ Wojskowa 

specjalistyczna 

Przychodnia Lekarska

 0,4000Opakowania z papieru i tektury1501010165961091230921632FONKO 

KLIMATYZATORY 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,2240Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0650Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0570Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0680Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

2999



 0,1620Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0650Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,5700Żelazo i stal170405

 0,2100Papier i tektura191201

 0,4170Papier i tektura200101

 0,3600Zużyte opony160103G51.90.Z1403662445242560627HUSQVARNA 

POLAND SP. Z O.O.

 0,1000Tworzywa sztuczne160119

 3,4300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1950Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1350Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104N85.12.Z6719927439482139504Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"COR-VITA" Sp. z o.o

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031461566315242739562PRO.JECT EMILIA 

DOBOSIEWICZ

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0046Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158498385213308411DENIQUE SP Z O O

3000



 0,0755Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303028035661055851SALUS NZOZ

 0,0050Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0655Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146433728SUD-MED Sp. z o.o.

 0,0055Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8360Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205611278892Pawilon 

Usługowo-Handlowy 

"Auto -Serwis" s.c.

 0,9680Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0550Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0170Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0980Zużyte opony160103

 0,3850Filtry olejowe160107

 0,0810Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112

3001



 0,0150Płyny hamulcowe160113

 0,0600Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0190Tworzywa sztuczne160119

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0320Ołów170403

 1,1300Żelazo i stal170405

 0,0109Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0108914511180488451Gabinet 

Stomatologiczny Beata 

Radzimirska

 0,3400Opakowania z papieru i tektury1501011309191205671729558BUD-ROL Spólka 

Jawna Sprzedaż 

Materiałów 

Budowlanych i Rolnych 

Dobkowski Sławomir, 

Dobkowska Krystyna

 1,6100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0260Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130126199775260301623Studio Buffo Sp. z o.o.

 0,0300Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0150Inne baterie i akumulatory160605

 1,2000Opakowania z papieru i tektury150101550409884H.B. GROUP Hubert 

Bąk

 0,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G52.63.B0126411848341614556AKS Sławomir Czuba , 

Krzysztof Boruta Sp. J.

3002



 0,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0650Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0900Tworzywa sztuczne160119

 13,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

1201011302231275661005103"TWORMET" Marek 

Kurzynka, Ryszard 

Masłowski

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0520Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031402605925422767608Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

STO-DENT D. 

Stokowska

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.11.Z0102727131250032674"PULS" NZOZ 

Lecznica

 0,0780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

3003



 0,7800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0050Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318142105826STU Płock Sp. z o.o.

 0,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1000Zaolejona woda z odwadniania olejów 

w separatorach

130507

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0500Zużyte opony160103

 0,2700Filtry olejowe160107

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202130075431Punkt Weterynaryjny 

Waldemar Wysocki

 0,4760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501100107012615340019202LAK- Eryk Jerzak

 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030158407605342152968Praktyka 

Stomatologiczna 

STOMATIKA

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,3500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności0201826102405007741088983Ferma Drobiu 

Czerniakowska 

Katarzyna

3004



 0,0155Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405698521132273422ESTIDENT Karolina 

Warłoch

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 1,2700Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513DG24.42.Z0104219751180059253PRZEDSIĘBIORSTWO 

FARMACEUTYCZNE 

ANPHARM S.A.

 0,1200Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 0,0340Odpady ciekłe inne niż wymienione w 

07 05 80

070581

 8,1410Inne niewymienione odpady070599

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 20,5620Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0150Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 40,1370Opakowania z papieru i tektury150101

 11,4030Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,4480Opakowania z drewna150103

 13,2950Opakowania wielomateriałowe150105

 1,2540Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,8080Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0960Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

3005



 0,1950Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1103Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,7900Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0240Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0420Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,9410Żelazo i stal170405

 1,4800Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 1,6200Szlamy z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych 

inne niż wymienione w 19 08 13

190814

 0,0500Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

0401087101927028220008516P.P.H. Wiel-But Jan 

Wielgołaski Producent 

Obuwia

 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,8000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0030Opakowania z papieru i tektury1501011460569127962959324PPHU SATAL II S C

 0,0040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Opakowania ze szkła150107

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021465682919482220040Piotr Guzowski 

Centrum Zdrowia 

Zwierzat - Gabinet 

Weterynaryjny

 0,3900Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101K73.10.H0003258255250009269INSTYTUT BIOLOGII 

DOŚWIADCZALNEJ 

IM. M. NENCKIEGO 

PAN

3006



 0,3800Roztwory utrwalaczy090104

 1,0700Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,9580Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8250Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 1,0700Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,9690Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,8400Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,3000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301100123928935321440981SATER OTWOCK SP. 

Z O.O.

 0,3000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

3007



 0,0445Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500611687571014105Przychodnia Lekarska 

w Sypniewie

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130162986PRYWATNY GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,3260Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040161007005242310221Car-Droom

 1,3480Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 1,1400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3000Filtry olejowe160107

 1,0000Tworzywa sztuczne160119

 0,5400Szkło160120

 1,8400Żelazo i stal170405

 0,0761Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302718305661256928NZOZ "ANMED"

3008



 0,0000Metale żelazne1601170100829585240002797"Majsterek" Józef 

Paderewski

 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0111945765271029627Gabinet 

Stomatologiczny E. 

Łukanewicz-Richter

 0,2080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103012842899NZOZ ALL-DENT

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0114643431230059084Lek. Joanna 

Wodyk-Zielińska 

spe.stomatologii 

ogólnej

 3,3810Odpady tworzyw sztucznych0702130153419915252257853UR-TEX Z.K.

 0,0523Zgary inne niż wymienione w 10 08 10100811

 0,5300Kwasy trawiące110105

 0,6200Alkalia trawiące110107

 0,0240Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0021Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

3009



 0,0000Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602O93.01.Z1467367365252216854Pralnia Chemiczna - 

Usługi Pralnicze Agata 

Karwala

 0,1390Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036701132547961065412Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"KADENT"

 0,1000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080129678331131921149PIT Tomasz 

Nadratowski Paweł 

Miąskiewicz

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0030Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Filtry olejowe160107

 0,2500Metale żelazne160117

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180161605475342086289TOOLTECHNIC 

SYSTEMS (POLSKA) 

SP. Z O.O.

 0,1920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3450Inne baterie i akumulatory160605

 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.31.B0002943845661064442Dom Pomocy 

Społecznej

3010



 0,0032Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413577215213478047Manufaktura Urody 

Spółka z o.o.

 0,0001Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0010240205250008330INSTYTUT CHEMII I 

TECHNIKI JĄDROWEJ 

W WARSZAWIE

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031465628515242757695GABINET DR KRÓL

 0,5800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302081464507215342489283Bohemia Motors Sp. z 

o.o.

 0,2300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0700Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0440Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1040Zużyte opony160103

 0,0800Filtry olejowe160107

3011



 0,2450Metale żelazne160117

 0,0810Tworzywa sztuczne160119

 0,1060Inne niewymienione elementy160122

 25,7800Zmieszane odpady opakowaniowe1501060062395295260250489Hotel Mercury 

Warszawa Centrum

 32,6200Opakowania ze szkła150107

 0,2000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0880Inne baterie i akumulatory160605

 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 13,3710Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108

 0,0333Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213O90.02.Z0174412905310004928ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI Sp. z 

o.o.

 166,9600Skratki190801

 51,8400Zawartość piaskowników190802

 3 828,0000  766.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,2700  0.11Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

3012



 0,1160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103005099569Niepubliczny Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy 

dla Przewlekle Chorych

 0,0350Odpadowa tkanka zwierzęca0201021426231205321687405Gabinet Weterynaryjny 

Oskar Urszula 

Witoslaw - Biźnia

 0,0296Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,1500Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101012130710ARESZT ŚLEDCZY 

Warszawa Mokotów

 0,1500Roztwory utrwalaczy090104

 4,5490Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0950Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 2,6540Opakowania z papieru i tektury1501013020310536182141398EBREX LOGISTICS 

SP. Z O.O.

 2,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,3800Opakowania z drewna150103

 3,2500Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 10,3590Metale żelazne160117

 5,7000Szkło160120

 0,0110Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

3013



 2,6200Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0210Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 23,8210Zwroty kosmetyków i próbek070681DG24.52.Z1304132245661693072CHROMAVIS 

SERVICE SP. Z O.O.

 1,1240Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 10,0500Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,1070Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 141,1700Opakowania z papieru i tektury150101

 10,8430Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 33,0360Opakowania z metali150104

 3,5400Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,7210Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 9,7150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 8,7580Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0260Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,8250Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) zawierające substancje 

niebezpieczne

161003

3014



 0,1500Odpady z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117100508400Krotoski-Cichy Sp. z 

o.o. Sp. k.

 0,0100Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317

 11,5360Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 8,8030Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2050Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0550Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,6110Zużyte opony160103

 0,8240Filtry olejowe160107

 0,0500Elementy wybuchowe (np. poduszki 

powietrzne)

160110

 0,6000Płyny hamulcowe160113

 0,0550Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 2,8930Metale żelazne160117

 0,8460Metale nieżelazne160118

 7,6870Tworzywa sztuczne160119

 0,1550Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

3015



 0,4170Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 83,4000Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z1404505718262058890ZELLER PLASTIK 

POLAND SP. Z O.O.

 7,6000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 1,4000Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 36,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 15,3000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 8,3000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,6000Filtry olejowe160107

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Aluminium170402

 12,0000Żelazo i stal170405

 0,1780Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5504123377621027654NZOZ CEL-MED 

Cecylia Strąk

 0,0500Opakowania z papieru i tektury1501011300093165660001617UNILEX OIL ANDRZEJ 

KOTOWSKI

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,5100Żelazo i stal170405

 4,3280Opakowania z papieru i tektury1501010127269865251917106MEGABAJT SP. Z 

O.O.

3016



 0,6270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1,5550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1780Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1200Inne baterie i akumulatory160605

 0,0037Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109005105353APT KONCESYJNA 

WOJCIECHOWSKI 

Sp.J.

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123049897961372491STOMATOLOGIA 

EDWARD KUPIS

 4,9620Odpady tworzyw sztucznych0702134707550077270019183ROSSMANN 

Supermarkety 

Drogeryjne Polska Sp. 

z o.o.

 6,6140Zwroty kosmetyków i próbek070681

 4,5500Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 13,5050Baterie i akumulatory ołowiowe1606011309560195681149822PHU ROLCZAR II 

Elżbieta Czarnowska

 13,8300Zużyte opony1601036708530637971028016WULKANIZACJA 

Marek Gretka

3017



 0,0645Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030155882145272349498AUTORSKI 

PRZYJAZNY GABINET 

STOMATOLOGICZNO-

PROTETYCZNY PAN 

KROKODYL

 2,5000Zużyte opony1601030120100125270100369ATF-HEAVY 

TRANSPORT ADAM 

FIJAŁ

 32,8170Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206G50.10.A0154676635272409651MERCEDES-BENZ 

WARSZAWA SP Z 

O.O.

 3,0800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 32,9760Opakowania z papieru i tektury150101

 1,1040Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 2,6460Opakowania z drewna150103

 3,3510Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8500Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 8,4600Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 5,4930Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 8,0715Zużyte opony160103

 3,8160Filtry olejowe160107
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 0,8800Płyny hamulcowe160113

 0,2260Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 15,8310Metale żelazne160117

 10,0450Tworzywa sztuczne160119

 5,5770Szkło160120

 0,3010Inne niewymienione elementy160122

 0,0490Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,6010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 11,7530Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0440Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090010796245262383223Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Międzyzakładowa 

Przychodnia Zdrowia 

Poligrafów

 0,2780Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086706602008120007411Krajowe Usługi 

Transportowe ZIÓŁEK

 1,0000Zużyte opony160103

 0,1880Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020105433361130127076PRZYCHODNIA 

WETERYNARYJNA
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103140017874NZOZ 

SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA DLA 

KOBIET S.C.

 0,0540Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010112169931130110710Odlewnia Metali 

Nieżelaznych Andrzej 

Gocławski

 12,4000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214010397768„SCHNEIDER 

ELECTRIC POLSKA” 

Sp. z o.o.

 0,0030Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,2400Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011460631901080012631DANTEX MED SP. Z 

O.O. ul.Nowolipie 25

 0,2400Roztwory utrwalaczy090104

 0,4650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 6,2710Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302050108076409510043585Mitcar Sp.j.

 0,1480Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające biodegradacji

130207

 0,1360Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2820Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203
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 0,0540Zużyte opony160103

 0,9740Filtry olejowe160107

 0,0540Płyny hamulcowe160113

 0,0630Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,0090Tworzywa sztuczne160119

 1 929,8360Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.12.Z7104942778211957880NASZ DRÓB ZAKŁAD 

DROBIARSKI 

JASTRZĘBSKI I 

WSPÓLNICY SP. Z 

O.O.

 834,0000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 900,9300Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 2,0400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0049Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 12,8700Skratki190801

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405229749211189105Gabinet 

Stomatologiczny 

Radosław Pikuła

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

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105F45.21.A6701370428121632714ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

DRZEWWNEGO SP.J. 

Z. BERNACIK R. 

BERNACIK

 0,0860Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101
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 0,0008Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z1303722125110104648APTEKA P.H.U. Grupa 

'REMEDIOS"

 622,7000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101G51.57.Z2406531305771927683ZŁOMREX METAL Sp. 

z o.o.

 70,0000Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 2,9000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 205,5000Opakowania z metali150104

 1 600,2000Metale żelazne160117

 4,5000Metale nieżelazne160118

 53,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0100Zużyte katalizatory zawierające złoto, 

srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę 

(z wyłączeniem 16 08 07)

160801

 34,7000Miedź, brąz, mosiądz170401

 39,9000Aluminium170402

 1,4000Ołów170403

 6,8000Cynk170404

 15 681,7000Żelazo i stal170405

 0,0100Cyna170406

 12,8000Mieszaniny metali170407

 831,9000Metale żelazne191202

 0,1120Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085508533737621350102OSTC Katarzyna Kłos

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0120Filtry olejowe160107

 0,0010Płyny hamulcowe160113

 0,0080Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,2200Metale żelazne160117

 0,0500Metale nieżelazne160118

 0,1500Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051462960077591636347AUTO-SERWIS Marcin 

Korzeb

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0800Zużyte opony160103

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,2200Metale żelazne160117

 0,0010Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0520Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208I60.21.C5503292637621012411TRANSPORT 

OSOBOWY JAN 

ŁEZKA
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 0,1100Filtry olejowe160107

 0,0760Metale żelazne160117

 0,5200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101672726914POLMED RADOM Sp. 

z o.o.

 0,5200Roztwory utrwalaczy090104

 0,0072Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,5000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0019Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,1255Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419302675272606110NIEBO-DENT S.C. 

Robert Nieborak, 

Marina Nieborak

 0,0000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DM34.30.A6708229967961021225Przedsiębiorstwo 

Techniczne BARTECH

 19,0000Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 11,6000Opakowania z tworzyw sztucznych1501027115821218212551571GMINA DOMANICE

 23,5000Opakowania ze szkła150107

 2,0000Zużyte opony160103

 38,0000  15.00Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 4,0000Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 5,0000Odpady wielkogabarytowe200307

 1,2664Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031426569928212611675Zespół Chirurgii 

Jednego Dnia MEDICA

 12,0150Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020304DA15.81.A6700092327960067248FOGIEL & FOGIEL 

PIEKARNIA

 0,0105Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0150Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,3800Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny

200199

 0,0220Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091410727701231120696APTEKA PATICARIUS 

Sp. z o.o.

 3,6000Opakowania z papieru i tektury150101140566049Piekarnia "BIELANY"

 0,5000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,6000Opakowania ze szkła150107

 0,6800Mieszaniny metali170407
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 0,0136Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130081058GAB. STOM. ANNA 

HASS-DALGIEWICZ

 0,4000Inne niewymienione odpady1201990067463801130022354TEKNOSYSTEM SP. Z 

O.O.

 9,4100Opakowania z papieru i tektury150101

 4,0980Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1900Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0600Szkło170202

 0,2360Papier i tektura191201

 8,7100Kwasy trawiące1101053509586636761050121BOCCARD POLSKA 

Sp. z o.o.

 0,0120Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2250Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 4,7130Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

0801111461882305213633341AXALTA COATING 

SYSTEMS POLAND 

SP Z O O

 0,0250Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0200Inne niewymienione odpady120199

 0,9540Opakowania z papieru i tektury150101

 6,9400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4000Opakowania z drewna150103

 0,4220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3390Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3050Metale żelazne160117

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097500063298380003350APTEKA mgr farm. 

Grażyna Meszka

 2,8700Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101E41.00.B6100242967742874324Zakład Gospodarczy 

przy Urzadzie Gminy w 

Radzanowie

 0,0020Inne oleje hydrauliczne130113

 0,0530Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 6,0000Zużyte opony160103

 17,9100Drewno170201

 258,0000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 0,0200Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901011429111775272652860Przychodnia 

Weterynaryjna 

"Volvanet"s.c.

 0,0200Roztwory utrwalaczy090104
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 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 8,0000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101K74.40.Z6309339367820021306AMS S.A.

 16,0000Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

 3,9300Tworzywa sztuczne170203

 0,0040Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z130429410NZOZ "DERMED"

 0,4530Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030124644705271746719DENS II Prywatna 

Przychodnia 

Dentystyczno-Lekarsk

a s.c.

 0,0390Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,8000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602141407524381181871577DIPROCON SP Z O O

 0,0180Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G52.31.Z1416598997010164770Farmacja Polska 

Apteki Główne Sp. z 

o.o.

 0,1080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0030Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,2320Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,2270Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056102421947741407336AUTO-NAPRAWA 

ARTUR JAROSIŃSKI

 0,1576Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,9770Żelazo i stal170405

 0,0045Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010161591425271557711NZOZ Lecznica 

Stomatologiczno-Lekar

ska DUO-MED Monika 

Wąsowska

 0,0020Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Inne niewymienione odpady070699G51.51.Z0100138685220100798TOTAL POLSKA Sp. z 

o.o.

 0,0040Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 51,0680Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1060Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 13,0000Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 3,2100Opakowania z papieru i tektury150101

 4,1270Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3200Opakowania z metali150104
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 3,1580Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2150Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 0,3250Metale żelazne160117

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,1740Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G51.46.Z0103973085220014461"ROCHE POLSKA" 

Sp. z o.o.

 1,9190Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,6250Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0340Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,3350Leki cytotoksyczne i cytostatyczne180108

 0,3040Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,6000Inne niewymienione odpady1013996709306459481651625"PRACOWNIA 

PROTETYKI 

STOMATOLOGICZNEJ

" Małgorzata Grzywa

 0,6000Opakowania z papieru i tektury150101
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 0,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302835205671258998Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

Marzanna 

Mackiewicz-Dadan

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030107109001130859649Prywatny Gabinet 

Lekarski Małgorzata 

Walewska-Wolf

 0,0005Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131416804518361281912Biuro Rachunkowe 

Selkam Elżbieta 

Skoczek

 0,0002Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0140Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030153259345262679099 NZOZ  Centrum 

Medyczne CRO Poland 

Sp. z o.o.

 1,4500Opakowania z papieru i tektury150101631058749General Logistics 

Systems Poland Sp. z 

o.o

 2,1850Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,8600Papier i tektura191201
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 0,0224Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412324687743041589NZOZ "ESKULAP" 

S.C.

 0,2150Opakowania z papieru i tektury1501010108396705210442557WYTWARZANIE 

ARTYKUŁÓW 

KOSMETYCZNYCH I 

PERFUMERYJNYCH 

ELISSA

 0,1570Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 48,2000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

030105550062653"TOMEX" EWA 

ZABIELSKA

 0,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419257405272607291STOMACARE S.C.

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0160320971132156840APTEKA "PRO 

MEDICA" SP. Z O.O.

 9,8300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203301755719OstrołękaDis Sp. z o.o.
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 29,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 3,1900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,3280Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 2,0750Oleje i tłuszcze jadalne200125

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020151883257393234890AMI-WET Przychodnia 

Weterynaryjna

 0,0300Opakowania z papieru i tektury150101550030570OSTBRUK Mieczysław 

Kurpiewski

 0,3000Opakowania z drewna150103

 222,7000Odpadowa masa roślinna020103A01.12.A0155078945311469894GOSPODARSTWO 

WARZYWNICZO-PRZE

TWÓRCZE 

SŁAWOMIR 

WYZIŃSKI

 0,0250Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037102732708211646855Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

DENTEK Dorota 

Przybysz-Konopińska

 0,3440Inne niewymienione odpady070299G52.48.G0122074605261625173DRESSER POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0130Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1550Żelazo i stal170405
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 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103146220168Gabinet 

stomatologiczny 

Przemysław Duchnik

 0,1000Metale żelazne1912027500683368370005614W.W. SYSTEMY 

WITOLD WÓJCICKI

 29,7000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 0,1770Inne niewymienione odpady080199A01.41.A6700656388110004457PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE ROL-MOT SP. 

Z O.O.

 7,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 244,3500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,2580Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0125Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 6,9200Opakowania z papieru i tektury150101

 7,4000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1950Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 0,0265Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103040000049 000517621031130Dom Pomocy 

Spolecznej dla Dzieci 

FISZOR

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6700Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208013275209Skład Części 

Samochodowych 

Rudzki Ryszard

 0,0700Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0150Filtry olejowe160107

 0,0231Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202790208042GABINET 

WETERYNARYJNY - 

IWONA MARIA 

STANKIEWICZ

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302590885661198852ALERGIA-MED Sp.z 

o.o.
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 0,1525Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0163426795252037063Usługi 

Stomatologiczne Anna 

Grzybowska

 0,0155Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036729878048121410184Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom.Lutomski 

Marcin

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0810Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036727627559481591018NZOZ "PRIMADENT" 

Joanna Szczerbińska

 0,0038Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103130117767Gabinet lekarski urolog 

Kryśpiak Jacek

 2,5000Zużyte opony1601031307026905681220460WD-MECH WIESŁAW 

DROBOT

 0,0050Sole i roztwory zawierające cyjanki060311M80.30.C0000014718210014490Uniwerytet 

Przyrodniczo-Humanist

yczny w Siedlcach

 0,0430Sole i roztwory zawierające metale 

ciężkie

060313

 0,0100Sole i roztwory inne niż wymienione w 

06 03 11 i 06 03 13

060314
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 0,0230Inne niewymienione odpady060899

 0,0010Inne niewymienione odpady060999

 0,0020Wody popłuczne i ługi macierzyste070101

 0,0780Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103

 0,1070Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104

 0,0050Inne pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne

070108

 0,0040Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

zawierające związki chlorowców

070109

 0,0040Inne niewymienione odpady070799

 0,0100Przeterminowane odczynniki 

fotograficzne

090180

 0,0020Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,0010Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0030Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0050Chromiany (np. chromian potasowy, 

dwuchromian sodowy lub potasowy)

160902

 0,0460Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802031308801675691666275Gabinet Weterynaryjny 

Jacek Łączyński

 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601DI26.61.Z0047384587751004597Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

Alicja Wypych
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 0,0280Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0124150745241337672Gabinet 

Stomatologiczny 

Joanna Szkoda

 0,0010Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0817Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424513625222446242Stomatologia MJDENT

 0,0212Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6102211287741191557Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Iwona 

Sznyter

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202010210913Gabinet Weterynaryjny 

Michał Nagajewski

 0,0414Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080173208005361244944GETKOL Stanisław 

Wróbel

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 2,2400Zużyte opony160103

 0,0015Filtry olejowe160107
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802026110110319710532030Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet. Robert 

Kępczyński

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.31.B0007251638121055659I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Stefana Czarneckiego 

w Kozienicach

 0,2500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0050Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0200Inne baterie i akumulatory160605

 0,0002Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801040116071855361097779Centrum Dentystyczne 

Janusz Pomaski NZOZ

 7,5000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203047104477408211656871REAL S.A.

 550,0000  5.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305

 214,0000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 750,0000  15.00Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705

 4 778,3000Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780

 0,0000Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 533,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 237,5400Opakowania z papieru i tektury150101

 76,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 205,0000Opakowania z drewna150103

 0,0002Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0452Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,9700Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Aluminium170402

 25,2200Żelazo i stal170405

 1,5000Zawartość piaskowników190802

 1,2000Osady z klarowania wody190902

 0,0000Barwniki i pigmenty inne niż 

wymienione w 04 02 16

040217DE22.22.Z1463317328371813807"VIVA Healthcare 

Packaging Poland" Sp. 

z o.o.

 0,0000Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,0000Odpady z toczenia i wygładzania 

tworzyw sztucznych

120105

 0,0000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,2000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0000Metale żelazne160117

 0,0000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0000Inne baterie i akumulatory160605

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

1302045500409017621116518AG-TRANS Agnieszka 

Kraszewska

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3600Zużyte opony160103

 0,0400Filtry olejowe160107

 0,2000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0120Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213011019850APTEKA JOANNA 

WIECZOREK

 0,0730Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0350Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,1790Papier i tektura191201

 0,2430Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1401699929512151043Stomatologia Jasiński i 

Partner Spółka 

Partnerska

 0,0240Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

1801046709893607962126682Gabinet 

Stomatologiczny 

Adamowicz-Brożek 

Marta

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030132463951230194468Dom Opieki Anna 

Dariusz Tkaczyk

 0,0165Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037501462668371519663NZOZ Pielęgniarstwo 

Środowiskowo-Ambulat

oryjne "MAŁGOSIA"

 0,0570Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030113085025291030125GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

ALICJA 

CZACHOROWSKA-HA

UZER

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 2,4000Skratki190801000548241Urząd Gminy w 

Sannikach

 7,4900Zawartość piaskowników190802
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 20,0000Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,1600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208F45.32.Z140483777MOTO-RUN Robert 

Runo

 0,0120Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,2000Zużyte opony160103

 0,0300Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,1520Tworzywa sztuczne160119

 0,0030Inne niewymienione elementy160122

 0,1200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302056707735718121038388ZAKŁAD USŁUG 

MELIORACYJNYCH I 

REKULTYWACYJNYC

H ELŻBIETA STĘPIEŃ

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403836795272423869PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

Dawid Stanisławski

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037100990908211012079Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska w 

miejscu wezwania 

Eugeniusz Litwin

 1,0200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0126007945271004797A.S.O. PEUGEOT 

Marian Abramczyk

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0500Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0600Filtry olejowe160107

 0,2200Metale żelazne160117

 5,0450Tworzywa sztuczne160119

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801035500613007581196444NZOZ Przychodnia 

Lekarza Rodzinnego 

Izabela Przychodzień

 0,0001Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030149279965221253848Usługi protetyczne 

Maria Bartoń

 0,0287Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103610402284ISPL GABINET 

OKULISTYCZNY EWA 

STANETA

 1,1000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G51.90.Z6709423129481788614DAMAR S.J. D. 

Piasek, M. Piasek, A. 

Rębis

 0,1500Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2200Opakowania z drewna150103

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020152231805262060371Menażeria Artykuły dla 

Zwierząt Usługi 

Weterynaryjne

 6,0000Zużyte opony1601036727275309482210320Kopalnia Piachu s.c. 

"ARTBUD" Iwona i 

Artur Nogaj

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031467051807010031709Centrum 

Stomatologiczno-Lekar

skie BiMedical Ochota
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 2,6000Opakowania z papieru i tektury150101670554254Jarosław Nowociel 

Hurtownia Artykułów 

Spożywczych i 

Przemysłowych, 

Warszawska 

Wytwórnia Wódek 

Koneser

 2,7000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,0000Opakowania ze szkła150107

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602166719667929482119051Biuro Obsługi 

Działności Medycznej 

S.C.

 0,1200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DJ28.51.Z0051264807960100661PTAK s.c. A.M.B. Ptak

 4,7000Kwasy trawiące110105

 8,0000Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111

 2,3500Odpady z odtłuszczania zawierające 

substancje niebezpieczne

110113

 0,0330Inne niewymienione odpady110199

 0,0130Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0020Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0035Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0061Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0060Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0000Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0040Żelazo i stal170405

 0,0000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 1,0000Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,1000Opakowania z papieru i tektury1501012403479186443285654Mewa Textil-Serwice 

Sp. z o.o.

 2,3800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0420Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104DH25.24.Z0107452705271003177DELTAPLAST 

POLAND SP. Z O.O.

 0,5900Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111

 5,8560Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 17,6300Opakowania z papieru i tektury150101

 2,3690Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1100Opakowania z drewna150103

 0,7430Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 3,4630Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1650Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0735Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,0100Aluminium170402

 0,2280Żelazo i stal170405

 0,3250Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021413766121250207665USŁUGI 

WETERYNARYJNE 

SZYMON OLSZAK

 0,0450Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101830275438Gabinet 

Stomatologiczny Maria 

Danuta Czerwińska

 0,0140Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031405754791181334939"AMERDENTAL" NZOZ

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6103135577741896200Barbara 

Broda-Pasikowska

 0,3150Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.54.Z0174894919521883113Firma Handlowa "RJM" 

s.c.

 2,0400Zużyte opony160103

3048



 0,0435Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5500047107571115823N.Z.O.Z. TERESA 

BŁOŃSKA-JANKOWS

KA

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 117,7000Opakowania z papieru i tektury150101K70.32.Z0160279955213021282APSYS 

MENAGEMENT Sp. z 

o.o.

 6,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9000Opakowania ze szkła150107

 0,0800Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,8000Skratki190801

 317,0000  20.60Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z1411799527722114159Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna 

Monika Kubacka

 0,2970Opakowania z tworzyw sztucznych1501021424772101250392533ABUD - LAK Lena 

Szczerbicka - Salak

 0,0170Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0700Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036103164787741085921INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

BRZEZIŃSKA

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z1413483505361836082DUOMED "LEŚNA 

PRZYSTAN"

 0,1900Opakowania z papieru i tektury150101146143580STOWKA Sp.z o.o.

 66,5600Nieprzerobione żużle z innych 

procesów

100202DM35.11.A6109862797742376023CENTROMOST 

Stocznia Rzeczna w 

Płocku Sp. z o.o.

 17,2100Odpady spawalnicze120113

 0,1800Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0010Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 203,1500Żelazo i stal170405

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103O93.02.Z0173973307741868729GABUNET USŁUG 

KOSMETYCZNYCH 

Marta Długoborska
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 0,0215Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031427141465322027390DOBRY GABINET 

SILKIEWICZ I MIEŃKO 

S.C.

 606,2400Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051455608737621994495DREWMAX Sp.j.

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202017288083Przemysław Rada 

"RAD-WET"

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0104562701130136129Władysław Fidziński

 3,9100Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0202034500853157180052538Generalny Dystrybutor 

Wędlin Mięsa i Drobiu 

Świeżego DANTEX 

Tadeusz Rafałowski

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030108612435251007410Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej "ST. 

VINCENT MEDICAL 

CENTER"

 0,3600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G51.57.Z7500168598371051349FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWO 

PRODUKCYJNA 

WIKEL

 1,9300Zużyte opony160103
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 0,0660Płyny zapobiegające zamarzaniu inne 

niż wymienione w 16 01 14

160115

 42,9300Metale żelazne160117

 0,6110Metale nieżelazne160118

 7,3100Tworzywa sztuczne160119

 2,0000Szkło160120

 0,6110Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0161Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136702240318111714505URZĄD GMINY 

TCZÓW

 13,3000Skratki190801

 28.72Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,0080Leki inne niż wymienione w 18 01 081801090124165995321385503Apteka  Marzena 

Marczak

 0,0730Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.11.Z6709822709481158876VIDENT NZOZ IWONA 

WINIARSKA

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030101261825251558340NZOZ Stomatologia

 0,0100Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.33.C0125374695361049763Usługi Hydrauliczne i 

Gazowe Janusz 

Dźwigalski

 0,1870Opakowania z papieru i tektury150101

 0,3710Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0010Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214
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 1,8000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,6890Gruz ceglany170102

 0,7140Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 0,4000Tworzywa sztuczne170203

 0,9000Żelazo i stal170405

 0,3110Materiały konstrukcyjne zawierające 

gips inne niż wymienione w 17 08 01

170802

 0,9000Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021416734979512271617ZWIERZAKI s.c.

 0,2600Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 1,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602161420744685272613469KAPSCH TELEMATIC 

SERVICES Sp. z o.o.

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037103408938241273904Prywatny Gabinet 

Lekarski lek. med. 

Tomasz Kietliński

 0,0010Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030148543818381240336NZOZ 

SPECJASLISTYCZNA 

PRZYCHODNIA 

REHABILITACYJNA I 

LECZNICZA "ORTO" 

JACEK JAN SOBOL
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 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0348Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031400523621230804180NZOZ MED-JOL

 0,0034Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0130Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116529101130343673Gabinet 

Stomatologiczny 

Teresa Gładkowska

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318145834589ATP CONSULTING 

Sp.z o.o.

 0,4400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080101199575340019538WACKER NEUSON 

SP. Z O.O.

 0,3050Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0610Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0470Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1350Filtry olejowe160107

 0,1890Inne niewymienione elementy160122
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 0,0230Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021403633698921405799Usługi Weterynaryjne 

Paweł Lewandowski

 0,0100Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.20.A0120372295221059425CJ SERWIS

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2500Metale żelazne160117

 0,0800Tworzywa sztuczne160119

 0,0500Szkło160120

 0,0080Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205010060023PPH FROGUM 

Mirosław Frontczak

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0001Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086103137937741004236"ODYS" Transport 

Międzynarodowy i 

Turystyka Leon 

Dąbkowski

 0,8500Zużyte opony160103

3055



 0,5800Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 16,7350Opakowania z papieru i tektury1501012722419166340197476Katowickie 

Przedsiębiorstwo 

Meblowe AGATA SA

 1,7900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1083Baterie i akumulatory ołowiowe1606011428355595272649734COMPLEX.NET SP. Z 

O.O.

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0126067855361014084GAB. STOM. 

JOLANTA 

BIAŁOSZEWSKA

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0117972571130138921Gabinet 

Stomatologiczny 

Barbara Żochowski

 278,7300Odpady z mycia i przygotowywania 

surowców

0202016100491037760000185ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSA "OLEWNIK" W. 

OLEWNIK

 1 436,9700Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 122,0000  6.10Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020204

 12,8000Odpady z produkcji mączki rybnej inne 

niż wymienione w 02 02 80

020282

 1,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,1000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1860Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0020Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160125634785290008483BRENNPOL Sp. z o.o.

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030127763009511120690Gabinet 

Stomatologiczny 

Hanna 

Leszek-Piórkowska

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,2410Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206100760305TERRA RECYCLING 

S.A.

 1,6010Freony, HCFC, HFC140601

 3 400,7100Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 9,5040Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,1560Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

 3,0400Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 1,5930Inne baterie i akumulatory160605

 23,5530Papier i tektura191201

 5 877,4630Metale żelazne191202

 923,2000Metale nieżelazne191203

 3 659,3440Tworzywa sztuczne i guma191204

 1 043,0500Szkło191205

 0,1000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211
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 556,9630Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 1,4000Opakowania z papieru i tektury1501010104342169510022117POMONA COMPANY 

LTD. SP. Z O.O.

 1,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 199,6000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181DA15.11.Z5512911667621867124ZAKŁAD MIĘSNY 

KAMIEŃCZYK SP. J. 

IRENA JAN I DARIUSZ 

KALISZ

 461,9000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 2,9000Opakowania z papieru i tektury150101

 3,0000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0500Opakowania wielomateriałowe150105

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030130381425341855685Gabinet 

Laryngologiczny 

Joanna Klosek

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131427072938121907192Publiczne Przedzkole 

Nr 6 w Świerżach 

Górnych

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109010554073APTEKA Małgorzata 

Magiera

 0,2500Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104A01.24.Z6103172207742038668Ferma Drobiu Elżbieta 

Główka
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 2,1500Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182

 0,4200Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108DB18.21.Z6706727469480003841P.P.H.U. "RENOMA" 

E. Kęska

 0,0200Odpady z przetworzonych włókien 

tekstylnych

040222

 0,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0200Opakowania z drewna150103

 0,0010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 2,4000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

0203047501267378361557751Wytwórnia Pasz 

"PIAST II" Sp. z o.o.

 26,6400Odpady z produkcji pasz roślinnych020381

 6,6800Inne niewymienione odpady020399

 10,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0034Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0061Opakowania ze szkła150107

 1,6190Żelazo i stal170405

 2,8000Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

1001031408037278121853941"MK EKO" S.c. 

Mirosław Sekuła, 

Małgorzata Sekuła

 0,1450Zmieszane odpady opakowaniowe150106DA15.93.Z0060546989180000755AMBRA S.A.

 0,3600Opakowania ze szkła150107

 0,2560Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130106099575260037267Energoprojekt 

Warszawa SA

 0,7310Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,3241Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,3380Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001
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 0,0073Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036729772207982284812Identi Stomatologia 

Robert Mienkina

 0,0220Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

0803121463426355223000057COLOR 

LABORATORY MD SP 

Z O O

 0,1500Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

1602110160566085272246545Gimnazjum nr 46 im. 

Szarych Szeregów

 0,2200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2700Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0750Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080104614555270102003PHU Jan Andrzejewski

 0,0720Filtry olejowe160107

 0,6100Metale żelazne160117

 0,0100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0080Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103670855257Gabinet 

Stomatologiczny 

Magdalena Kubisiak
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 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030119700179521222334Prywatny Gabinet 

Ginekologiczny

 0,0100Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie

200133DL33.20.A1400676945272071494PITLAB

 0,0020Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 0,0200Opakowania z papieru i tektury1501011421119407581763340EDMAR Usługi 

Transportowe Marek 

Laskowski

 0,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0550Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z7116655515371040137Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

Andrzej Korniluk

 4 350,0000Opakowania z papieru i tektury1501010112676481180100205BENNING POWER 

ELECTRONICS SP. Z 

O.O.
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 0,0500Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 3,6740Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0960Aluminium170402

 3,1570Żelazo i stal170405

 2,3650Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411

 0,7840Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200136

 2,0000Drewno inne niż wymienione w 20 01 

37

200138

 0,0100Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031459251688371669262STOMATOLOGIA 

BOGUMIŁA 

WÓJTOWICZ

 1,2880Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085500665567581726439Beton Stal Kopalnia 

Kruszywa Spółka z 

o.o.

 0,0210Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0230Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0250Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2100Zużyte opony160103

 0,0620Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113
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 0,0400Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,3900Metale żelazne160117

 0,1400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070104010707186NC. ART  SP. Z O.O.

 0,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,8200Opakowania z papieru i tektury1501010171768528221465948"ESTA" SP.J. S.A. 

TRZMIEL

 1,8000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161955285261479493Blue Dental lek.stom. 

Adam Okoń

 6,7000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904010854036INTER - FAST 

Waldemar Kozłowski

 0,0573Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031408881785342349375Specjalistyczna 

Praktyka 

Stomatologiczna I.J. 

Sochaccy s.c.

 0,0075Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0013Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103750355225NZOZ Glaukos

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

1602160006466308221135530Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologi

czna

 0,6980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162676535321726683PRIMO Sp. z o.o. 

Rodzinne Centrum 

Zdrowia

 1,5000Opakowania z tworzyw sztucznych1501026110619747742282411PRZEDSIĘBIORSTWA 

WIELOBRANŻOWE 

"A&D" ANETA 

IZYDORCZYK

 0,0430Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110DA15.71.Z7501163488381575031DSM NUTRITIONAL 

PRODUCTS SP. Z 

O.O.

 16,2200Opakowania z papieru i tektury150101

 12,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 142,0000Opakowania z drewna150103

 13,2000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 120,9200Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 0,0400Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,3000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 8,5800Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 1,2800Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070504G51.46.Z0101642195261031829KRKA POLSKA Sp. z 

o.o.

 6,8670Odpady stałe zawierające substancje 

niebezpieczne

070513

 0,1130Odpady stałe inne niż wymienione w 

07 05 13

070514

 0,0030Odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

070580

 9,1270Inne niewymienione odpady120199

 0,5410Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,0150Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 22,3400Opakowania z papieru i tektury150101

 0,5100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,1050Opakowania z metali150104

 0,1800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 7,8160Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,4010Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

3065



 0,0680Zużyte opony160103

 0,0310Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1200Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0180Zużyte nieorganiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507

 0,0070Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje niebezpieczne 

(np. przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

 0,0060Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji

168001

 1,2100Odpady wielkogabarytowe200307

 0,3300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080020223135240301896Stump-Hydrobudowa 

Sp. z o.o.

 1,6100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z drewna150103

 0,3100Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 160,0000  112.00Uwodnione odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 16 10 01

161002

 350,4000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2 546,7000Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 1,9600Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,6000Odpady tworzyw sztucznych0702136729986477962611822"MEGA-PLAST" s.c., 

Bożena Krzywiec, 

Andrzej Bodziachowski

 55,6600Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101
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 0,1000Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0010Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318N85.13.Z011439026Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0060Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0030Tworzywa sztuczne170203

 0,0910Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0450Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208014831925ASKO sc

 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,9000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201816112076569710225138Jerzy Szulczewski 

Hodowla Drobiu

 0,0300Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130008369978121795215PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

NOWEJ WSI

 0,0050Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

1501101461256597581370391BERATER
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 0,0050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 13,5000Zużyte opony160103

 0,0500Metale żelazne160117

 0,0200Metale nieżelazne160118

 1,7210Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301050104015991130078679Mirosław Kowalczyk i 

Janusz Kowalczyk 

ART PLUS S.C.

 0,2060Szlamy z usuwania farb i lakierów 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113

 0,0480Szlamy wodne zawierające farby i 

lakiery zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115

 0,0160Zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20

120121

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0910Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0690Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2190Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801020109373481130157918NZOZ Lecznica 

Położniczo-Chirurgiczn

a IATROS Andrzej 

Ostaszewski
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 0,3740Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802024500153847231175772Gabinet Weterynaryjny 

lek.wet. ryszard Bliski

 1,1130Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205I60.21.A0006171958230001088PKS SOKOŁÓW S.A.

 0,6940Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 0,2430Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 7,2000Zużyte opony160103

 0,6310Filtry olejowe160107

 31,7170Metale żelazne160117

 0,9880Szkło160120

 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,1500Baterie i akumulatory ołowiowe160601
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 0,0220Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z5500730367571061174Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska

 2,9300Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203010451278J&J Szewczyk Spółka 

Cywilna

 0,0008Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303592695661286094INDYWIDUALNA 

SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA 

LEKARSKA ANNA 

FILIPSKA

 0,9840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020126798801131575003Weterynaryjne 

Lanolatorium 

Diagnostyczne 

LAB-WET

 5 021,2550  5,021.26Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków zawierające substancje 

niebezpieczne

0501096114188387742816522ORLEN EKO Sp. z 

o.o.

 0,2200Odpady tworzyw sztucznych070213

 0,5600Odpady z przemysłu gumowego i 

produkcji gumy

070280

 0,1300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,3850Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211
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 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2052Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0060Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 18,9950Zużyte chemikalia inne niż wymienione 

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

160509

 0,0044Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 0,0050Inne baterie i akumulatory160605

 288,6000Odpady wykazujące właściwości 

niebezpieczne

168101

 0,1320Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0230Aluminium170402

 0,5030Żelazo i stal170405

 35,1200Osady filtracyjne (np. placek 

filtracyjny) z oczyszczania gazów 

odlotowych

190105

 1 673,4530Szlamy i inne odpady uwodnione z 

oczyszczania gazów odlotowych

190106

 15,6600Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania 

gazów odlotowych

190110

 22,6200Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje niebezpieczne

190111

 3 727,1000  3,727.10Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810

 6 255,1810  6,255.18Szlamy z biologicznego oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812

 13 328,4000Osady z dekarbonizacji wody190903

 0,0070Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905

 0,2120Metale żelazne191202
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 1 466,1620Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

191211

 2,6400Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0158163941132506441Sinclan-Bis J&K 

Siniarscy-Czapliccy 

Sp.j.

 0,1860Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 2,6630Opakowania z papieru i tektury150101

 0,2620Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1760Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,3550Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,3890Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,5250Zużyte opony160103

 0,6510Filtry olejowe160107

 0,3980Metale żelazne160117

 2,3890Tworzywa sztuczne160119

 0,8280Szkło160120

 0,0180Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0180Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0001Odpady zawierające rtęć0604046701327487971500654FARMAB APTEKA 

Beata Kołacińska Sp.j.

 0,1760Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109
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 0,3110Papier i tektura191201

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030160430141181471814EDEN-STOMATOLOGI

A S.C.

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0240Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030125580755212283353Holdent Beata Hołówko

 0,5880Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102017374291"HIT MEDICA" Sp.z 

o.o.

 1,5870Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 122,9200Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

0303080123469821180822513GRYF DIRECT SP Z O 

O

 0,6800Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0310Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1330Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0131256745210441109Sofdent NZOZ 

Małgorzata Karska

 0,0350Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174804551181314032Beata Krzyczkowska 

Piano-Dent Gabinet 

Stomatologiczny

 0,1030Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211G52.48.B0004562895250005449MIĘDZYWOJEWÓDZK

A HANDLOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW

 0,0700Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0245Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0005Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 150,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011410667007961988861KOSS-MOTOR 

Zygmunt Kowal

 0,0100Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,1700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.20.A0107126491130090568Auto -Ostrobramska 

Zbigniew Skrzynecki

 1,0220Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1100Filtry olejowe160107

 2,1400Metale żelazne160117

 0,3460Tworzywa sztuczne160119

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030174467025261026024Lecznica Lekarzy 

Specjalistów

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031421667569720962223Centrum Medycyny 

Anti-aging Piękne 

Estetki Marta 

Mieloszyk-Pawelec

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213K70.20.Z0161680005252146697TBS MARKI Sp. z o.o.

 0,0840Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031412629507621288886Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska lek. 

stom. Lidia 

Czestkowska

 0,0045Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0400Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091305040105690002969Remedium W. Pazik, 

Z. Kornatowska
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 287,7000Kwasy trawiące1101050082789305320102041BAKS 

WYTWARZANIE 

OSPRZĘTU 

INSTALACYJNO-ELEK

TRYCZNEGO K. 

SIELSKI

 2,3140Inne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

110198

 9,3000Cynk twardy110501

 16,5000Popiół cynkowy110502

 1,5910Inne oleje hydrauliczne130113

 0,6240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 24,5000Opakowania z papieru i tektury150101

 7,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 3,8000Opakowania wielomateriałowe150105

 1,7440Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0735Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173832785272155297GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

"FORDENTAL"

 1,4000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208017434857"JARPER" SP. Z O.O.

 189,8000Opakowania z papieru i tektury150101

 70,9000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 175,6000Opakowania z drewna150103

 7,1000Opakowania ze szkła150107
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 17,8000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 6,9000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 159,3000Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 245,5000Papier i tektura191201

 45,8000Metale żelazne191202

 32,0000Drewno inne niż wymienione w 19 12 

06

191207

 1 159,6000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 5 692,4000Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,3845Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030116591475291013813Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"MEDIKON"

 0,1857Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,4665Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407942245252382245Klinika 

Neuroradiochirurgii Sp. 

z o.o.

 0,0100Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.12.Z0003012795110088286SPZ ZOZ W 

ŻUROMINIE
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 2,7000Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

180101

 1,7000Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 14,2000Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 1,1000Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0090Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097116841818211615211APTEKA 

PASSIFLORA mgr 

farm. Stanisława 

Czerwińska

 7,3500Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

2003010011466455342032448SZKOŁA 

PODSTAWOWA W 

ŁADACH

 0,0820Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162397705311464980SPZOZ

 0,0120Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 4,3030Odpady tworzyw sztucznych070213015495694Canpol sp. z o.o.

 0,0250Inne niewymienione odpady070299

 0,1000Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0660Szlamy farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080314

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318
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 0,7150Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 103,6600Opakowania z papieru i tektury150101

 40,7530Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Opakowania z drewna150103

 13,5600Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,3550Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 1,9370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,9950Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,4920Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0830Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,0700Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304

 0,0180  0.02Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne 

oczyszczania ścieków przemysłowych

190813

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037115846118241004392NZOZ Poradnia 

Medycyny Rodzinnej 

SADMED
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 2,2140Opakowania z papieru i tektury1501010051142287960101318Idala Ireneusz Wolak 

Sp. J.

 0,9860Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0600Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0040Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,9600Żelazo i stal170405

 0,1200Odpady tworzyw sztucznych0702130155994941132450605X-Disc Polska Sp. z 

o.o.

 15,2700Opakowania z papieru i tektury150101

 2,5900Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 260,8400Zużyte formy101206122618518ARMADIMP S.A.

 52,2400Wybrakowane wyroby ceramiczne, 

cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208

 2,3300Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0520Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,5000Żelazo i stal170405

 0,0012Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6101265887751013461Zakład Usługowy 

Programy 

Profilaktyczne

 0,2545Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036727271217971785390Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Medycyna Rodzinna

 0,0220Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0620Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603140530809AUTO-TEST Bogusław 

Rutkowski

 0,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0520Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0690Tworzywa sztuczne160119

 0,0019Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101737837741924445PRYWATNY 

SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0200Inne niewymienione odpady120199010232910FINKORP Sp.z o.o.

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 4,9950Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080120328061250001343"AUTOMARK"   S.A.

 0,1600Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1410Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 19,3200Zużyte opony160103

 0,2000Filtry olejowe160107

 0,0500Płyny hamulcowe160113
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 4,2870Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 505,4840Metale żelazne160117

 12,7740Metale nieżelazne160118

 11,3880Tworzywa sztuczne160119

 8,8110Szkło160120

 5,0940Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 336,3700Opakowania z papieru i tektury1501010173744925272359858EKO-TRANS Sp. z o.o.

 170,9200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 74,9600Opakowania z metali150104

 55,1400Opakowania ze szkła150107

 587,5000Minerały (np. piasek, kamienie)191209

 990,9400Odpady palne (paliwo alternatywne)191210

 3 734,9400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

191212

 0,0103Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031424828361181809756STUDIO URODY 

"PERSEA" S.C.

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021462758095213287643FELICAN-VET 

MARZENA ZMARLAK

 0,6200Odpady żelaza i stali1910011407288205661917755J.S. Coling

 0,0150Metale żelazne191202
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 0,0150Metale nieżelazne191203

 0,0020Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109010525077APTEKA PRYWATNA 

JADWIGA BAJ

 0,0060Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101N85.12.Z1002730487262395658Dentical Center 

Wilanów NZOZ 

Małgorzata Stelmach

 0,0060Roztwory utrwalaczy090104

 0,2305Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0640Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0180Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036706363837961101148Gabinet Ginkologiczny 

Alicja Maj-Bielikow

 9,2000Odpady z mizdrowania (odzierki i 

dwoiny wapniowe)

040101DC19.10.Z0051223347960077790Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe  "KUGUAR" 

EKSPORT-IMPORT 

Jacek Gajda

 10,1000Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, obcinki, pył 

ze szlifowania skór)

040108

 10,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,4400Opakowania z drewna150103

 0,1500Opakowania z metali150104
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 0,0004Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Cynk170404

 0,0200Papier i tektura2001010130245659511160637Indywidualna Praktyka 

Lekarska Maria 

Grabowska

 0,1150Drewno170201008404984ARKOM JAROSŁAW 

SOTOMSKI

 0,0140Aluminium170402

 0,4400Żelazo i stal170405

 0,2300Żelazo i stal1704051214223341250187247ProAgro Eugeniusz 

Hentosz

 0,0600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037102595538241361531Gabinet Weterynaryjny 

Jan Onaszkiewicz

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020114411585320010497JERZY SIKORSKI

 1,2040Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101DJ28.11.C5512047767582043903Grupa obsługi 

przemysłu BETA Sp. z 

o.o.

 0,7380Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,6500Opakowania z drewna150103

 3,2900Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110
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 0,1050Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0400Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0150Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 

06 03)

160604

 337,6600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 14,0000Gruz ceglany170102

 131,1400Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 4,6380Żelazo i stal170405

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

niż wymienione w 17 05 03

170504

 36,5700Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 9,1200Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 99,0800Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03

170904

 0,0000Inne niewymienione elementy1601221308644125661242122Pątkowski Adam 

Józef-Zakład 

Handlowo-Usługowy

 0,0000Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 80

160304
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 0,0793Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030301265455371183859NZOZ "RAD-MED"

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031419686956782532380Ewa Zapała

 0,0890Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030163288575291613660NZOZ "GRODZISKIE 

CENTRUM 

MEDYCZNE"

 0,0760Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z6709058548111525632Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Gminy 

Przyłęk

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407799867991899323NZOZ Przychodnia 

Lekarsko-Rehabilitacyj

na "NIKOMED"

 0,0500Opakowania z tworzyw sztucznych150102550378178KEFAL Kempisty 

Spółka Jawna
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 0,0020Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0300Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 3,0000Żelazo i stal170405

 0,0005Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318G52.31.Z0154984511181691792COSMEDICA Sp z o.o.

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0078Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,2502Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 8,0000Surowce i produkty nienadające się do 

spożycia i przetwórstwa

020203DA15.20.Z0051771408210003090PHPRiB RYBOR Z. 

Adamczyk

 0,1845Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123016955341585139Gabinet 

stomatologiczny Anna 

Figura

 0,0385Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,5600Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031921107805921963724Centrum Medyczne 

POLMED

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0380Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202146022540Gabinet Weterynaryjny 

AMIVET
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 1,6000Zużyte opony160103011715638FELIX Krzysztof 

Bugała

 0,0140Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

0901081419369105272603206Kodak Expres Paulina 

Twarowska

 0,0110Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0030Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,7350  0.16Uwodnione odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

161001

 0,0540Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021412680357581907810Gabinet Weterynaryjny 

Łukasz Chyliński

 12,0500Papier i tektura1912010014089735240303501WYDAWNICTWO 

CZASOPISM I 

KSIĄŻEK 

TECHNICZNYCH 

SIGMA-NOT SP. Z 

O.O.

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103010997340 000275241021609Gabinet 

Stomatologiczny 

lek.stom. Jacek 

Kowalski

 0,6560Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

1605063565444906751277082JARS SP Z O O
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 0,3326Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0080Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602130101035021130038757"REKPOL" Sp. J. 

Rękawek

 0,0200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302085507316577621786727BKS S.C. Barbara i 

Kazimierz Skoczeń

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0300Mieszaniny metali170407

 0,8550Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia oraz przetwarzania

0205010004371747220002329Spółdzielnia 

Mleczarska "Mlekovita"

 94,0000  20.42Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020502

 1 365,5400Inne niewymienione odpady020599

 40,9740Opakowania z papieru i tektury150101

 29,2400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 5,1400Żelazo i stal170405

 0,2400Skratki190801

 0,9300Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809

 24,2560Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

3089



 0,0865Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031403093709222366108Praktyka 

Stomatologiczno-Protet

yczna KATARZYNA 

KASPRZAK-GNIOT

 0,0495Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,1800Opakowania z tworzyw sztucznych1501020156115165242482011LAK TECH Witold 

Tokajuk, Tadeusz 

Błaszczyk Sp. J.

 0,1000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0014Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,8420Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

0707040174101185213172727PROMARK 

PRODUKCJA SP. Z 

O.O.

 2,0470Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0115Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031302216547621366586Indywidualna Praktyka 

Lekarska Bożena Anna 

Łukasiewicz

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031448739146050017796Gabinet 

Stomatologiczny 

Dental-Duo Dominik 

Bańdur

 0,7000Żelazo i stal170405DH25.11.Z0107576235341040753Firma 

Remontowo-Budowlana 

ŚPIEWAK

 76,6760Odpadowa tkanka zwierzęca020202G52.22.Z7100831958220013457SKUP ŻYWCA I 

SPRZEDAŻ PÓŁTUSZ, 

HANDEL MIĘSEM I 

WYROBAMI 

MIĘSNYMI M. MAZEK

 100,5000Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140148582265252100241LUXBUD SP. Z O.O.

 0,0081Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103141771283 00037NZOZ Poradnia 

Medycyny Rodzinnej 

Joanna Jackowska

 0,4200Opakowania z papieru i tektury1501011465186665361912883GRAM FOOD 

ROBERT WITKOWSKI 

GRZEGORZ 

KALINOWSKI S C

 0,1100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,9600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0126029655271415980Krzysztof Witowski 

Auto-Tech
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 0,0150Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,2500Zużyte opony160103

 0,1200Filtry olejowe160107

 1,4100Metale żelazne160117

 0,5000Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0075Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036102290067761081978PRYWATNY GABINET 

LARYNGOLOGICZNY 

DOROTA SZYBIŃSKA

 0,1070Zużyte opony160103610401126Wojewódzki OŚrodek 

Ruchu Drogowego w 

Płocku

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0100Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0030Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602136702296377981326347SPZOZ

 0,0080Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103
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 0,0020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103006736179Color Trading Sp. z 

o.o.

 344,5000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201811300795875680005802UBOJNIA "ZARĘBA" 

BARBARA ZARĘBA

 346,2000Odpadowa tkanka zwierzęca020202

 9,6700Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne 

niż wymienione w 02 02 80

020281

 0,0270Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420972001182015544CREDOMED Sp. z o.o.

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 20,8200Opakowania z papieru i tektury1501013502795906770066541EDEN Springs Sp. z 

o.o.

 30,0200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1,5200Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 0,0090Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216
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 0,1920Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 1 100,0000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001011305052685670004037Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o.

 726,0000Mieszanki popiołowo - żużlowe z 

mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych

100180

 0,1800Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0360Inne baterie i akumulatory160605

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,0000Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć

200121

 0,0205Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037504400668381053189SPECJALISTYCZNY 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY  

MARCIN ALUCHNA

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103002401750Wilanów Family 

Practice lekarz 

rodzinny Andrzej Gajer

 0,0090Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030106218179511520627SPECJALISTYCZNA 

PORADNIA "SALUS" 

PEDIATRA-ALERGOL

OG
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 0,0020Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016706359177961027914NZOZ "EWIDENT"-Ewa 

Kleczaj

 0,0020Roztwory utrwalaczy090104

 0,0420Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0520Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,2390Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111017191627ASO Chwalibóg 

Kompleksowe Naprawy 

Powypadkowe

 0,2700Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,3000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,1790Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2460Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,2070Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,3200Zużyte opony160103

 0,1320Filtry olejowe160107

 0,0180Płyny hamulcowe160113
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 0,0900Płyny zapobiegające zamarzaniu 

zawierające niebezpieczne substancje

160114

 0,6300Tworzywa sztuczne160119

 0,4600Szkło160120

 0,8770Inne niewymienione elementy160122

 29,4300Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206010109671021130051120PIEKARNIA MEGMA 

WYRÓB I SPRZEDAŻ 

GRAŻYNA 

GRABOWSKA

 0,1250Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0096Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 10,5000Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110DN37.20.Z0167037005311357617P.H.U. "BO KOS" 

Bogdan Kostrzewski

 1,9000Inne baterie i akumulatory160605

 0,0030Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030161777201130032654VITAL LECZNICA 

LEKARZY 

SPECJALISTÓW

 0,0707Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030162402758371276597PRYWATNY GABINET 

LEKARSKI WOJCIECH 

JAWORSKI

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 3,3300Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182130354266Ferma Drobiu Mariola i 

Zdzisław Prądzyńscy
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 0,0400Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne 

niż wymienione w 19 12 11

1912126102064207740032294PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWE STAN-RYS 

S.C.

 0,1700Opakowania z papieru i tektury1501010122987869511615167RAAB KARCHER 

TECHNIKA STACJI 

PALIW SP. Z O.O.

 0,0600Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0360Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131468250615213653906Zespół 

Medyczno-Społecznyc

h Szkół Policealnych

 0,0035Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1430Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 0,2350Opakowania z papieru i tektury150101G50.50.Z6706452587970001328STACJA PALIW 

"KONARPOL" Sp.j. 

Paweł Smaga, Wanda 

Sowińska, Ewa Smaga

 0,0068Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0004Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801033202314766711551677Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Dentik.pl Renata Smyk

 0,3000Zgary i żużle odlewnicze1010030084244618210007892Odlewnia Wyrobów 

Artystycznych SC 

Jerzy i Marek Korniluk

 0,6500Odpady zawierające ropę naftową lub 

jej produkty

1607086700600847960067308PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"MERA" Sp. J.

 0,3500Oleje i tłuszcze jadalne200125
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 0,0300Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021422985121132795451Przychodnia 

weterynaryjna 

WETLANDIA s.c.

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031407187665213296524Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna 

lek.dent. M. 

Marzec-Gawron

 0,0090Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe 

oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03)

1801010117331005341179853Gabinet 

Stomatologiczny 

Teresa Rajewska

 0,0000Opakowania z papieru i tektury1501010124752771131115419KLIMABUS Krzysztof 

Krajewski

 0,0500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0000Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

170604

 0,0260Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103710228564Wyrób i Sprzedaż 

Trumien Zakład 

Pogrzebowy Andrzej 

Dziugieł

 0,0884Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

020181N85.20.Z0174598928371441257Przychodnia 

Weterynaryjna 

"MEDI-VET"
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 0,1089Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180202

 0,0547Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103711586165 000208211501619NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna 

DENTOS-01

 1,2600Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302080122698911250553427"TOMET" s.c. Tadeusz 

Tomczuk, Iwona 

Tomczuk

 0,2200Aluminium170402

 2,2050Żelazo i stal170405

 0,0465Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z7504912598381026927NZOZ Diamar Clinic 

stomatologia i 

medycyna estetyczna 

Marta 

Weychert-Myszkowska

 0,0010Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0710Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031303528535621477468NZOZ Poradnia 

Stomatologiczna

 0,0030Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0300Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803186702236238121844959Gmina 

Garbatka_Letnisko
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 0,3500Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,8000Skratki190801

 0,0550Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214DL30.02.Z0173113919512017534INVENTIA SP. Z O.O.

 0,0025Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0400Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103550665742NZOZ AGNIESZKA 

MICKIEWICZ-MACIEJE

WSKA

 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031413244436443021518KARI NAILS STUDIO 

PAZNOKCI

 1,7520Opakowania z papieru i tektury150101G51.45.Z0162626095262409388PIERRE FEBRE 

DERMO-COSMETIQU

E POLSKA SP.Z O.O.

 0,3500Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 11,2580Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1920Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,2200Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180155335551181694514HELIO S.A.

 229,5800Opakowania z papieru i tektury150101

 33,1400Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 0,0238Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 2,2190Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

160380

 4,3480Żelazo i stal170405

 0,0050Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109712493827PUNKT APTECZNY 

Danuta Romaniuk

 0,9000Żelazo i stal1704050100518345360020740EKO-LECH 

RECYKLING Leszek 

Lipka

 0,0080Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111G50.10.B1301491065670005924PHU AUTO-CENTRUM 

SP. ZO.O.

 0,0140Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 0,6800Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 0,0820Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1100Zużyte opony160103

 0,0560Filtry olejowe160107

 0,0380Tworzywa sztuczne160119

 0,2000Szkło160120

 0,0240Inne niewymienione elementy160122

 0,0040Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2450Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801092800204517393479551BARTEK Sp. z o.o.
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 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0111099901180203477Specjalistyczny 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Krystian Owczarczak

 0,0070Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

0803170152920705213224223ZEPPELIN POLSKA 

SP. Z O.O.

 2,0820Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 3,7300Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1200Opakowania z papieru i tektury150101

 0,6100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8570Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1610Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 12,4760Zużyte opony160103

 1,2200Filtry olejowe160107

 2,0000Metale żelazne160117

 0,3910Tworzywa sztuczne160119

 0,7080Inne niewymienione odpady160199

 0,2620Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505
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 0,2200Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0410Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031414220745222888885NZOZ OKOMED 

Spółka Partnerska J. 

Grabska-Liberek, M. 

Kamińska

 0,2340Opakowania z papieru i tektury1501010108664995221009491KONTRON EAST 

EUROPE SP. Z O. O.

 0,0100Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,2000Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 14,0000Skratki1908016723018477991829239"WODOCIĄGI I 

KANALIZACJA" SP Z 

O.O. W SZYDŁOWCU

 3,8000Zawartość piaskowników190802

 140,0000  44.80Ustabilizowane komunalne osady 

ściekowe

190805

 0,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101DA15.11.Z5512075567582047829Ubojnia Zwierząt Sp. j. 

Barbara Pędzich, 

Mirosław Szyszka

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0784Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0103073345340027058ZOZ Przychodnia 

Lekarska DOM MED
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 0,0067Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0055Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030123051801180910269Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0005Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031304231005661230389NZOZ PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

"BAJA DENT"

 0,8500Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

1701011412320085242630894GOREK RESTAURO 

Sp. z o.o.

 23,7000Gruz ceglany170102

 0,3600Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 2,1800Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne 

niż wymienione w 17 05 03

170504

 5,0800Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne

200301

 0,0190Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0123120035211581278FAMIL-DENT s.c. 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 1,6250Opakowania z papieru i tektury1501010216855338971777132KIK TEXTIL SP Z O O

 0,4550Opakowania z tworzyw sztucznych150102
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 1,6200Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

1302086102731197761235364OLEWNIK SERWIS

 3,0000Zużyte opony160103

 0,0360Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031423257309481669298Gabinet 

Stomatologiczny 

"MIRADENT" Beata 

Czarnosiewicz

 0,0000Leki inne niż wymienione w 18 01 081801091466976401182092585BFB INVEST SP Z O 

O

 0,2400Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005726185370009220BANK SPÓŁDZIELCZY 

W ŁOSICACH

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036100976517741855000Prywatny Gabinet 

Lekarski 

Ginekologiczno-Położni

czyTeresa Kowalczyk 

Korba

 1,1600Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182610331495Ferma Drobiu Andrzej 

Więckiewicz

 2,5450Zwroty kosmetyków i próbek0706813513497656761992751SEPHORA POLSKA 

Sp. z o.o.

 12,3870Opakowania ze szkła150107

 6,8400Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0605Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802025500882857571273195GAB-VET S.C.

3105



 0,0112Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z5500072987581045892Indywidualna 

Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska 

Krystyna Stefania 

Łukasiewicz-Gacka

 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030173083545272166823Indywidualna Praktyka 

Stomatologiczna

 0,0040Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0440Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0103907661180045535Gabinet 

stomatologiczny 

ORLADENT

 0,0110Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030121773675271393824PORADNIA CHORÓB 

CHIRURGICZNYCH I 

NACZYNIOWYCH lek. 

med. Tomasz Popek

 41,8800Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

0203051414713747010130819AZWAPOL Sp. z.o.o.

 49,9000Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502

 159,8500Mieszanina odpadów z piaskowników i 

z odwadniania olejów w separatorach

130508

 6,4000Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809
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 4,6000Inne niewymienione odpady190899

 23,5240Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101I60.10.Z017319027 00210PKP PLK S.A.

 0,2200Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,0040Filtry olejowe160107

 0,0130Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0550Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 42,8870Odpady drewna, szkła i tworzyw 

sztucznych zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204

 4,3080Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,1390Aluminium170402

 1 412,4140Żelazo i stal170405

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131417729341181986903GERENTE - SERWIS 

NIERUCHOMOŚCI SP. 

Z O.O.

 2,5200Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06

170107

 0,0860Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802021422121728951433955Usługi Weterynaryjne 

Monika Myziak
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 0,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103710362682 000228211641272Dom Pomocy dla Osób 

z Chorobą Alzheimera

 5,8850Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111011232578MALEXIM 2 ANDRZEJ 

GÓRZYŃSKI 

ZBIGNIEW 

MĘCZARSKI 

KRZYSZTOF TAŁADAJ 

SPÓŁKA

 0,6300Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 5,7260Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1812Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216F45.11.Z0110777065240307031Suzuki Motor Poland 

Sp z o.o.

 0,0030Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180109718205271022128NZOZ 3.M.B. S.C. 

JOANNA BIAŁAS, 

MARTA BOBROWSKA

 0,0030Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,1430Inne niewymienione odpady0801990129002505222291182DIXI-CAR S.A.

 0,0030Odpadowy toner drukarski zawierający 

substancje niebezpieczne

080317
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 10,4240Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 2,9180Opakowania z papieru i tektury150101

 0,4610Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1930Opakowania z drewna150103

 0,1840Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1200Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi

150111

 0,0120Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,7090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 1,3640Zużyte opony160103

 0,7580Filtry olejowe160107

 4,3250Metale żelazne160117

 2,2640Tworzywa sztuczne160119

 0,7820Szkło160120

 0,0410Inne niewymienione elementy160122

 0,0380Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,8790Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0160Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109G52.31.Z0173131195361383172Apteka Barbara Nowak
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 0,0200Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802020173041325242393744TAR VET S.C. Gabinet 

Weterynaryjny

 0,0300Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

1602131417155281132751028Endoterapia PFG Sp. z 

o.o.

 2,0290Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0050Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030109941391180135942CONRADMED 

Centrum Medyczne

 0,0116Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036719768407961128302Gabinet 

Stomatologiczny 

Renata Leszczyńska

 0,0052Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0140Opakowania z papieru i tektury1501011422530011231199775Budomat Łazy S.C.

 0,0310Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202
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 0,0090Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,7600Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 0,7200Zmieszane odpady opakowaniowe150106DJ28.12.Z1301516175711063753FIRMA 

BUDOWLANO-INSTAL

ACYJNA STIG-BUD 

WACŁAW ANDRZEJ 

KASPROWICZ

 0,0300Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0100Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,1000Tworzywa sztuczne170203

 0,1700Aluminium170402

 0,1300Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0112702835241065618ROTO SERVICE 

KAROL KIEŁBASIŃSKI

 0,0180Filtry olejowe160107

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037102442158211485820NZOZ AS-MED 

Małgorzata Iwanowska

 0,0170Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0148057445251535706GABINET 

DENTYSTYCZNY
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 236,0000Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka 

zwierzęca stanowiące materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka inne 

niż wymienione w 02 01 80

0201810121933895221211778Przychodnia 

weterynaryjna 

"Gołąbek" Urszula 

Bylińska

 40,1000Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

180203

 0,0148Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6101738207741896163Prywatna Praktyka 

Stomatologiczna

 641,7200Produkty spożywcze przeterminowane 

lub nieprzydatne do spożycia

1603801427138107743182060OLEWNIK PARTNER 

SP Z O O

 0,1370Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce chemicznej

100103130505200PIEKARNIA ZOFIA 

LINKIEWICZ

 0,0310Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0120Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0120Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.20.Z5513138677582086723Usługi 

Weterynaryjno-Hodowl

ane Tomasz 

Kowalczyk

 0,1650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030164312941132265285NZOZ SALVA MED

 16,0000Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta 

wiórowa i fornir inne niż wymienione w 

03 01 04

0301051300092045690002900LIMA  - SPÓŁKA 

JAWNA

 0,1000Odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne 

substancje niebezpieczne

080111
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 1,2000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 12,0000Żużle odlewnicze100903

 4,0000Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908

 0,1000Opakowania z metali150104

 0,0156Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801036113796187742469983Indywidualna Praktyka 

Lekarska Katarzyna 

Szydłowska

 4,1000Opakowania z tworzyw sztucznych1501020161366325321229074Folio-Plast Agnieszka 

Palecka-Wójcik

 0,0050Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

0803180027146085660004509FARBEX K. 

TARKOWSKI I 

WSPÓLNICY SP.J.

 9,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 15,3300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0430Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,0240Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0145Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0119621535361182798Gabinet 

Stomatologiczny 

Grażyna 

Stefaniak-Marchel

3113



 0,0020Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0070Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031432328868261787960GABINET 

KOSMETYCZNY 

VIOLA Wioletta 

Owczarczyk

 681,5000Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020305DA15.32.Z6705118947970000369WARWIN S.A.

 3 773,8000Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów roślinnych (z 

wyłączeniem 02 03 81)

020380

 338,5000Inne niewymienione odpady020399

 50,0000Inne niewymienione odpady020799

 1 402,4000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101

 0,0300Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206

 7,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 5,6000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 28,5000Opakowania ze szkła150107

 0,1000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0500Chemikalia laboratoryjne i analityczne 

(np. odczynniki chemiczne) 

zawierające substancje niebezpieczne, 

w tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

 5,5000Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów

170101

 2,0000Żelazo i stal170405

 0,0800Inne odpady niż wymienione w 18 02 

02

1802030108493779511603833Usługi weterynaryjne  

Anna Pomianowska
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 11,9800Opakowania z papieru i tektury150101K73.10.F0002884845250009424INSTYTUT 

HEMATOLOGII I 

TRANSFUZJOLOGII

 0,1650Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,2110Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,0510Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,2270Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,1500Żelazo i stal170405

 4,9890Części ciała i organy oraz pojemniki na 

krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 

03)

180102

 63,1980Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,9310Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne

180106

 0,2317Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318F45.23.A0109529005250002439"TRAKCJA POLSKA 

S.A."
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 130,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0600Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 0,6000Zużyte opony160103

 0,0900Filtry olejowe160107

 2,1000Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103

 45,3000Żelazo i stal170405

 2,0200Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

100101G50.20.A1301391315071036683Mechanika Pojazdowa 

Blacharstwo-Lakiernict

wo Marian Ostrowski

 0,0900Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 0,0150Opakowania z papieru i tektury150101

 0,0080Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0220Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,0180Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0250Filtry olejowe160107

 0,0050Płyny hamulcowe160113

 0,4700Metale żelazne160117
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 0,1020Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031416677815222908659Fundacja DKMS Baza 

Dawców Komórek 

Macierzystych Polska

 0,0080Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,6100Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302055503982977581001699P.P.H.U. AGROPAL 

Andrzej Deptuła

 0,0000Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0000Zużyte opony160103

 0,0000Filtry olejowe160107

 0,0000Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,1190Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0000Żelazo i stal170405

 0,0000Mieszaniny metali170407

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0106650809521191987NZOZ "VEN-ART" 

Michał Żółtowski

 22,7000Żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04)

1001010000420565250000334WZPN STOCHEM 

Przedsiębiorstwo 

Państwowe w 

upadłości
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 1,2300Inne niewymienione odpady120199

 0,2000Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,0005Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010156274929461812290GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Monika Wesołowska

 0,0150Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0015Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0001Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109

 0,0150Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213N85.11.Z1417352935242676270Aleksander IV Sp. z 

o.o. Spółka 

Komandytowa

 2,0225Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 2,7000Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208G50.20.A0100526965361107704"Firma Motoryzacyjna" 

Kalinowski Jarosław

 0,2100Filtry olejowe160107

 0,4020Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 1,8700Odpadowa papa1703800110968401130062023"KOREN" s.c.

 0,7500Materiały konstrukcyjne zawierające 

azbest

170605

 553,8800Odpady z sortowania papieru i tektury 

przeznaczone do recyklingu

030308DE21.21.Z6700149908120005317Esselte Polska Sp. z 

o.o.

 18,8100Inne niewymienione odpady030399

 441,2300Odpady tworzyw sztucznych070213
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 4,2180Odpady farb drukarskich zawierające 

substancje niebezpieczne

080312

 0,0630Odpadowy toner drukarski inny niż 

wymieniony w 08 03 17

080318

 18,4900Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż 

wymienione w 08 04 09

080410

 13,0500Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,0140Odpady spawalnicze120113

 0,1000Szlamy z obróbki metali zawierające 

substancje niebezpieczne

120114

 0,4640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 120,3000Opakowania z papieru i tektury150101

 53,5200Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 76,0000Opakowania z drewna150103

 0,1600Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,8340Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,1810Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 22,7000Żelazo i stal170405F45.21.A290537287PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWE

 1,3030Inne rozpuszczalniki organiczne, 

roztwory z przemywania i ciecze 

macierzyste

070604DG24.52.Z0163458445321743581BELL Sp. z o.o.

 46,8000Zwroty kosmetyków i próbek070681

 6,1000Inne niewymienione odpady070699
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 0,0200Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 0,0600Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110

 0,7000Opakowania z papieru i tektury150101

 1,0370Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,0200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 0,3000Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,0056Leki inne niż wymienione w 18 01 081801097125377204960179307PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO 

USŁUGOWE PLUS 

SPÓŁKA JAWNA 

GRZEGORZ 

CHOTNICKI PAWEŁ 

CHOTNICKI

 0,0140Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

1602140005085085690006832Bank Spółdzielczy

 0,0060Leki inne niż wymienione w 18 01 081801095500550507581098463APTEKA MGR FARM. 

MARZENA KONOPKA

 0,1000Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201041303270395661549056Fabryka Maszyn LUKA 

Sp. z o.o.

 73,1000Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101

 6,9050Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102

 0,4840Odpady z toczenia i piłowania metali 

nieżelaznych

120103

 0,0890Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104

 0,2300Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109

 0,2850Szlamy z obróbki metali zawierające 

oleje (np. szlamy ze szlifowania, 

gładzenia i pokrywania)

120118
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 0,5940Inne niewymienione odpady120199

 0,0450Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205

 0,1130Inne rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140603

 0,1450Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 27,6000Metale żelazne160117

 0,0350Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 8,9300Cynk170404

 0,2200Metale żelazne1601171410334967961233565EFARM Ewa Faryna

 0,0920Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420814979482130704NZOZ "Global-Dent" 

Gabinet 

Stomatologiczny 

Krzysztof Jasiński

 85,3000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0206016102165587751001392PRZEDSIEBIORSTWO 

ROLNO-SPOŻYWCZE 

"DUBIELAK"

 2,3000Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680

 21,0000Opakowania z papieru i tektury150101

 2,4300Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 4,6500Opakowania z metali150104

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 1 094,5600Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

0207040126107005260210530Pepsi-Cola General 

Bottlers Poland
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 3 680,0000  575.39Osady z zakładowych oczyszczalni 

ścieków

020705

 1,2640Inne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe

130208

 248,8800Opakowania z papieru i tektury150101

 366,6400Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 1 062,8200Opakowania z drewna150103

 55,8000Opakowania z metali150104

 187,4800Zmieszane odpady opakowaniowe150106

 417,1600Opakowania ze szkła150107

 0,0100Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

- bardzo toksyczne i toksyczne)

150110

 0,1400Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 3,8200Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 

do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 

ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203

 32,8048Zużyte urządzenia zawierające freony, 

HCFC, HFC

160211

 2,1200Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

 2,4160Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13

160214

 0,7820Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 1,3080Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,1780Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 2,7600Żelazo i stal170405
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 0,2920Odpady stałe ze wstępnej filtracji i 

skratki

190901

 28,1000Zużyty węgiel aktywny190904

 0,0097Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z6113414327741590010Prywatny Gabinet 

Stomatologiczny 

Lucyna Adamska

 3,6940Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301106302661447781008163CARGOTEC POLAND 

Sp. z o.o.

 0,1000Filtry olejowe160107

 5,3320Metale żelazne1601170156937675361514846Stacja Obsługi 

Pojazdów Wojciech 

Kwaśniewski

 18,4500Metale żelazne1912020084037201180028212IMPORT-EXPORT 

ELECTRONICS 

Krzysztof Sawicki

 0,3940Metale nieżelazne191203

 2,2900Tworzywa sztuczne i guma191204

 0,0370Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031420363219482546327Fundacja "Wrzos"

 0,0200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502021410634165341531304M&M Michał Szymusik

 0,0100Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213
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 0,0200Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione w 16 02 

15

160216

 0,0050Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901016708383949481047183DENTES Gabinet 

Stomatologiczny

 0,0050Roztwory utrwalaczy090104

 0,0650Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103

 0,0160Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801031404550191181702917PRYWATNA 

PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNA 

K. KOWALSKA

 3,2000Surowce i produkty nieprzydatne do 

spożycia i przetwórstwa

020601670733442ZAKŁAD 

PIEKARNICZO-CUKIE

RNICZY SADY A i C 

CIELUCH

 0,0800Opakowania z papieru i tektury150101

 0,1500Opakowania z tworzyw sztucznych150102

 0,1113Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.12.Z0102530931250330696NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

CENTRUM 

SPECJALISTYCZNE 

PRO-MED

 0,0168Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 115,0800Odpady z toczenia i piłowania żelaza 

oraz jego stopów

120101146512178Radmot Sp. z o.o.,  sp. 

k.

 20,5800Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki 

metali niezawierające chlorowców

120109
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 5,3200Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 

filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202

 0,5250Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051303426135671494664Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

AUTO JANKOWSKI 

s.c.

 0,4500Metale żelazne160117

 0,2400Baterie i akumulatory ołowiowe160601

 0,0480Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

180103N85.13.Z0104906921180297797Barbara 

Janusz-Wesolowska 

GABINET 

STOMATOLOGICZNY

 0,0755Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801030152179661181406053PRAKTYKA 

STOMATOLOGICZNY 

Dariusz Krzywicki

 0,0060Inne odpady niż wymienione w 18 01 

03

180104

 0,0060Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1802027123674208231396255MAXI-WET 

Przychodnia 

weterynaryjna
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 0,1500Inne odpady, które zawierają żywe 

drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, 

o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi 

i zwi

1801037116659768221935182Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej Dobrem w 

Likwidacji

 0,6680Opakowania z papieru i tektury1501010013887625260002406H.S.H. CHEMIE Sp. z 

o.o.

 0,6580Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305

 8,8770Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

160306

 0,0150Leki inne niż wymienione w 18 01 081801096705092658120002974APTEKA Henryka 

Molenda-Baran

 0,0410Baterie i akumulatory ołowiowe1606016100287407761263969Staniszewski Auto 

Servive

 0,0040Miedź, brąz, mosiądz170401

 0,0140Aluminium170402

 0,3070Żelazo i stal170405

NIP

Dział 2. Odbieranie odpadów komunalnych

Kod 

odpadów

Rodzaj 

prowadzonej 

działalności 

wg. 

klasyfikacji 

PKD

REGONPosiadacz 

odpadów

Rodzaj odpadów

Masa 

odpadów

Sucha 

masa 

odpadów

Masa odebranych odpadów [Mg]

masa 

odpadów

sucha 

masa 

odpadów

ogółem w tym 

gospod.d

omowych

Liczba 

obsługiwanych 

właścicieli 

nieruchomości

ogółem w tym z gospodarstw 

domowych

Opakowania z 

papieru i tektury

150101O90.01.Z1300200165690001697ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"USKOM" SP.Z 

O.O.

 12,3600  12,3600  4 515 4 515
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Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych

150102  112,8000  112,8000  13 550 13 550

Zmieszane 

odpady 

opakowaniowe

150106  158,9400  158,9400  13 402 13 402

Opakowania ze 

szkła

150107  67,7800  67,7800  13 402 13 402

Zużyte opony160103  40,5000  40,5000  11 361 11 361

Odpady betonu 

oraz gruz 

betonowy z 

rozbiórek i 

remontów

170101  107,9000  107,9000  8 096 8 096

Urządzenia 

zawierające 

freony

200123  1,2400  1,2400  4 515 4 515

3127



Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki

200135  10,9400  10,9400  9 055 9 055

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 

20 01 35

200136  9,7400  9,7400  11 361 11 361

Odpady ulegające 

biodegradacji

200201  87,4200  87,4200  5 820 5 820

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji

200203  140,0800  9 031 9 039

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  13 560,6700  11 878,0700  13 550 14 231
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Odpady 

wielkogabarytowe

200307  116,2200  115,5600  12 338 12 367

Opakowania z 

papieru i tektury

150101O90.02.Z0099064171130001837SYSTEM A-Z 

Stanisław B. 

Pruszyński ul. 

Poezji 19 

(KOREKTA)

 12,1400  6,9000  321 340

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych

150102  8,2600  7,2300  321 340

Opakowania z 

metali

150104  0,0700  0,0700  0 321

Opakowania ze 

szkła

150107  10,1100  10,1100  0 321

Papier i tektura200101  12,2800  11,2800  321 340
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Odpady 

kuchenne 

ulegające 

biodegradacji

200108  3,3000  3,3000  0 321

Lampy 

fluorescencyjne i 

inne odpady 

zawierające rtęć

200121  0,0840  0,0840  0 0

Urządzenia 

zawierające 

freony

200123  0,3600  0,3600  0 0

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki

200135  2,5410  2,5410  0 0

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 

20 01 35

200136  0,1330  0,1330  0 0
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Odpady ulegające 

biodegradacji

200201  2,8000  2,8000  0 321

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  407,5200  234,4200  321 340

Odpady 

wielkogabarytowe

200307  2,0100  2,0100  0 321

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

2003011408093008381780239ZPC Flis Sp.j.  40,7000  40,7000

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301O90.02.Z0012564057590002818Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Broku

 665,8000  530,0000  824 840

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

2003010125981691250202952R.S. SERWIS 

NIECZYSTOŚCI 

ROBERT 

SZCZEPANIAK

 50,3700
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Opakowania z 

papieru i tektury

150101O90.01.Z0132888155321203465Przedsiebiorstwo 

Produkcyjno-Handl

owo-Usługowe 

"LEKARO" Jolanta 

Zagórska

 1 273,9000  1 261,6000  36 512 36 653

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych

150102  588,3000  585,8000  36 512 36 653

Opakowania z 

metali

150104  40,8000  40,3000  40 344 40 464

Opakowania 

wielomateriałowe

150105  0,4000  0,4000  6 658 6 658

Zmieszane 

odpady 

opakowaniowe

150106  5 678,7000  5 602,4000  36 039 36 181

Opakowania ze 

szkła

150107  1 137,5000  1 126,5000  47 288 47 429
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Zużyte opony160103  109,1000  108,6000  33 627 33 747

Odpady betonu 

oraz gruz 

betonowy z 

rozbiórek i 

remontów

170101  155,0000  152,4000  7 233 7 353

Zmieszane 

odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne 

niż wymienione w 

17 01 06

170107  200,0000  196,7000  7 233 7 353

Drewno170201  293,9000  289,0000  7 233 7 353

Zmieszane 

odpady z 

budowy, 

remontów i 

demontażu inne 

niż wymienione w 

17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 781,7000  1 758,4000  26 969 27 089

3133



Urządzenia 

zawierające 

freony

200123  64,4890  64,4890  37 832 37 832

Leki inne niż 

wymienione w 20 

01 31

200132  0,9000  0,9000  13 165 13 165

Baterie i 

akumulatory inne 

niż wymienione w 

20 01 33

200134  0,0000  0,0000  5 709 5 709

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki

200135  1,2190  1,2190  13 891 13 891

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 

20 01 35

200136  27,1240  27,1240  33 627 33 627
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Drewno inne niż 

wymienione w 20 

01 37

200138  128,7000  126,6000  7 233 7 353

Odpady ulegające 

biodegradacji

200201  3 413,1000  3 411,7000  44 560 44 680

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  133 360,9000  131 191,3000  47 356 47 757

Odpady 

wielkogabarytowe

200307  3 911,8000  3 795,1000  42 141 42 270

Zmieszane 

odpady 

opakowaniowe

150106F45.23.A0105629315210088989PIREM Sp. z o.o.  71,7500  1

Odpady ulegające 

biodegradacji

200201  61,6800  1
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Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  90,7300  1

Odpady ulegające 

biodegradacji

2002011309169075670008093"A&M 

PARTNERS" 

ADAM 

BUJAKIEWICZ

 0,4000  1

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

2003011409299255222843925FAGUS Sp. z o.o.  628,5600  10

Odpady 

wielkogabarytowe

200307  5,2400

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301O90.02.Z6709804887962327825Miejsko-Gminna 

Oczyszczalnia 

Ścieków

 253,6000  202,8800  2 865 2 906

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301O90.02.Z7116335458212090331ZAKŁAD 

UTYLIZACJI 

ODPADÓW Sp. z 

o.o. w SIEDLCACH

 1 895,3000  1 030,3200  3 451

3136



Papier i tektura2001011428465118241792892"EKO TEAM" Sp. 

z o.o.

 14,9000  13,9000  639

Szkło200102  40,5000  41,3000  639

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 

20 01 35

200136  7,1000  7,1000  639

Tworzywa 

sztuczne

200139  11,5000  11,5000  639

Metale200140  8,8000  8,8000  639

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji

200203  17,1000  17,1000  1
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Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  95,3000  95,3000  639 654

Zużyte opony160103E41.00.A1303145745670004126Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Płońsku Sp. z o.o. 

Oczyszczalnia 

Ścieków

 0,8000  4 208 5 250

Zmieszane 

odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne 

niż wymienione w 

17 01 06

170107  74,0000  11 729 13 026

Papier i tektura200101  187,1000  15 349 16 755

Szkło200102  206,7000  17 501 18 949

3138



Leki inne niż 

wymienione w 20 

01 31

200132  0,0200  1 247 1 295

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 

20 01 35

200136  0,2000  1 475 1 524

Tworzywa 

sztuczne

200139  424,0000  15 349 16 755

Odpady ulegające 

biodegradacji

200201  29,5000  7 188 8 353

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji

200203  695,4600  17 501 18 949

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  14 376,6000  17 501 18 953

3139



Odpady z 

czyszczenia ulic i 

placów

200303  790,1000  2 207 3 116

Odpady 

wielkogabarytowe

200307  189,8000  17 501 18 949

Opakowania z 

papieru i tektury

1501011401137965252330366POLSUPER Sp. z 

o.o.

 10,8800  9,8500  14

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych

150102  8,9000  8,0300  14

Opakowania 

wielomateriałowe

150105  3,0300  2,2300  14

Zmieszane 

odpady 

opakowaniowe

150106  0,1700  0,1700  14
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Opakowania ze 

szkła

150107  14,1300  13,7800  14

Papier i tektura200101  0,3300  0,3300  14

Szkło200102  5,3400  3,9900  14

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  273,0900  81,0900  14

Odpady 

wielkogabarytowe

200307  9,7200  3,4800  28

Gleba i ziemia, w 

tym kamienie

200202K70.32.Z6100173797760000819Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej 

Sierpc

 340,4800

3141



Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji

200203  38,4400

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  8,4000  72 72

Odpady z 

targowisk

200302  19,6000

Odpady z 

czyszczenia ulic i 

placów

200303  170,4000

Odpady ulegające 

biodegradacji

200201012096580Zakład Robót 

Ogrodniczych i 

Brukarskich P. 

Curyło J. Luberek 

s.c.

 24,2400  6

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  8,7500  6
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Opakowania z 

papieru i tektury

150101O90.02.Z130851332"PARTNER"APEL

SKI DARIUSZ

 35,1100  44,5500

Opakowania z 

tworzyw 

sztucznych

150102  4,9300  22,5600

Zmieszane 

odpady 

opakowaniowe

150106  0,3200  5,9000

Opakowania ze 

szkła

150107  69,3600  156,8100

Odpady betonu 

oraz gruz 

betonowy z 

rozbiórek i 

remontów

170101  0,0000  123,6500

Lampy 

fluorescencyjne i 

inne odpady 

zawierające rtęć

200121  0,0000  0,2068
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Urządzenia 

zawierające 

freony

200123  0,0000  1,2790

Leki inne niż 

wymienione w 20 

01 31

200132  234,3368  0,0000

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 

zawierające 

niebezpieczne 

składniki

200135  0,0000  0,3830

Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 

20 01 35

200136  0,0000  0,9640

Drewno inne niż 

wymienione w 20 

01 37

200138  166,9000  379,3500
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Odpady ulegające 

biodegradacji

200201  3,0900  31,2100

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  850,6829  3 242,5371

Odpady 

wielkogabarytowe

200307  3,3200  61,7000

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301O90.02.Z6706161277960069879PRZDSIEBIORST

WO KOMUNALNE 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE SP. Z 

O.O.

 156,6600  108

Papier i tektura200101O90.01.Z1424863507972027869Zakład Usług 

Komunalnych w 

Warce Sp. z o.o.

 0,6400  0,6400  3 534 3 599

Inne 

niewymienione 

frakcje zbierane w 

sposób 

selektywny

200199  33,0000  33,0000  3 534 3 599
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Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji

200203  743,5500  5

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

200301  3 070,2300  2 748,4300  3 534 3 599

Odpady z 

targowisk

200302  133,3000  1

Odpady z 

czyszczenia ulic i 

placów

200303  653,1800

Niesegregowane 

(zmieszane) 

odpady 

komunalne

2003010003329375250007968Ogólnokrajowa 

Spółdzielnia 

Turystyczna 

GROMADA

 247,9900

Masa wytworzonych odpadów [Mg]

Sucha masa 

odpadów

Masa odpadów

Rodzaj odpadówPosiadacz odpadów REGONNIP Rodzaj prowadzonej 

działalności wg. 

klasyfikacji PKD

Kod 

odpadów

Dział 3. Zbieranie odpadów

Inne baterie i akumulatory160605015376009EMERBI PAWEŁ 

TROCKI

 0,0200
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106141973176Eko-Max Recykling 

Sp. z o.o.

 1 202,2200

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  5 657,7600

Miedź, brąz, mosiądz170401011726866Skup Złomu i Metali 

Kolorowych Jerzy 

Klimek

 2,0140

Aluminium170402  2,3950

Ołów170403  0,2200

Żelazo i stal170405  3,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016700951197960007803SKUP I SPRZEDAŻ 

ZŁOMU WALDEMAR 

SICZEK

 786,8600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  174,1600

Metale żelazne160117  52,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0400

Aluminium170402  1,2300

Żelazo i stal170405  231,6100

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.57.Z0114951771130159745"DARG PLAST" 

PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW  

SZTUCZNYCH 

DARIUSZ 

GRABARCZYK

 18,7200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,5200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053400019158921128294EKO-MAR Marlena 

Szczepańska

 0,6000

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,1590

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  9,4000

Odpady proszków 

powlekających

080201  1,9000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0300
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Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,3900

Kwasy trawiące110105  9,0070

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  0,2750

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  24,8600  3,7290

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  7,1000  7,1000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,7700

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  3,1910

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,4000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  27,7110

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,7000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  6,4000

Zużyte opony160103  0,6000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0070
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,3000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,5000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,2600

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  2,3000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  1,5000

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,9700

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0920

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0030

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,5000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  6,2600

Skratki190801  0,1000

Zawartość piaskowników190802  0,2000

Żelazo i stal170405G51.57.Z1401237541230181796ZŁOMCZEK - PUNKT 

SKUPU ZŁOMU 

KALMUS CZESŁAW

 1 741,3840

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602130008009605272157818Szkoła Podstawowa Nr 

139 im. Ludwiki 

Wawrzyńskiej

 0,1520

Inne baterie i akumulatory160605  0,2400
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601041403432895691713046PHU GUMPOL Dariusz 

Jabłonowski

 17,1250

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  0,4900

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201030124131065341452349MIXMET Jacek 

Krajewski

 0,7630

Opakowania z metali150104  7,0920

Metale nieżelazne160118  7,2140

Miedź, brąz, mosiądz170401  14,7990

Aluminium170402  8,8660

Ołów170403  0,1170

Cynk170404  0,6810

Żelazo i stal170405  171,9650

Urządzenia zawierające freony200123G52.45.Z6727394437971565263A.G.D.- RTV. ART 

ELEKTRYCZNE 

JOLANTA KŁOSIŃSKA

 0,5700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z6729998657962269536Nikodem Żyła 

"KAJTEK" Sprzedaż 

Hurtowa Odpadów i 

Złomu

 0,3000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  1 111,4240

Metale żelazne160117  0,2600

Żelazo i stal170405  267,3816

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307G51.57.Z0109854135341012550DISONI TRADE 

HOUSE SP. Z O.O.

 7,3200

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  1 847,9300

Opakowania z papieru i tektury150101  10 339,5290

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  585,4060

Opakowania ze szkła150107  62,4100

Żelazo i stal170405  0,2400

Papier i tektura191201  13 180,7920

Papier i tektura200101  230,4300

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101145844665ROBOKOP Grzegorz 

Leonowicz

 375,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  1 477,0000
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Żelazo i stal1704051459160345090066139STABET S.C. 

S.J.Pytlak, 

B.Badeńska

 59,1500

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011300767265671017510Wiesław Skibiński 

Firma 

Handlowo-Usługowa 

Blacharstwo i 

Lakiernictwo 

Pojazdowe

 0,0240

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602137119042928241251771PLEXIFORM Zakład 

Montażu, Zakład 

Instalacji 

Elektrycznych 

"Zaliwski"

 0,0480

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201035504364677581026788Usługi Transportowe 

Skup Złomu Leszek 

Radwański

 0,2700

Opakowania z metali150104  18,7300

Metale żelazne160117  12,1000

Metale nieżelazne160118  0,1270

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,2100

Aluminium170402  18,4500

Żelazo i stal170405  321,0000

Odzież200110G52.12.Z0112021755211062503P.H.U "NORD" 

Kaczorowski Krzysztof

 15,8300

Tekstylia200111  12,1500

Miedź, brąz, mosiądz1704010110790945290002575FIRMA HANDLOWA 

"STALBUD" Lech 

Sadowski

 0,0230

Aluminium170402  0,0500

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602131415113529522053247PM-Digital s.c. Michał 

Giziński, Piotr Kukła

 0,0880

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3700

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0300

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602166707692799480000771PRYZMAT RADOM 

Sp. z o.o.

 4,0060

Zużyte opony160103DH25.11.Z0202837788971714491DOMAR-ZRO Sp. z 

o.o.

 505,8600
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Opakowania z metali150104550409507TRANSPORT 

SAMOCHODOWY , 

SPRZEDAŻ OPAŁU, 

SKUP I SPRZEDAŻ 

ZŁOMU

 1,2320

Metale żelazne160117  22,4000

Metale nieżelazne160118  1,5550

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,7350

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,3880

Aluminium170402  17,2630

Ołów170403  0,3540

Cynk170404  0,1640

Żelazo i stal170405  366,2100

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303087115703658211467302Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

ZŁOMRAJ

 2,3900

Opakowania z metali150104  63,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  44,3800

Miedź, brąz, mosiądz170401  54,4500

Aluminium170402  80,1800

Ołów170403  0,7300

Cynk170404  3,6400

Żelazo i stal170405  4 950,5800

Opakowania z metali1501047100611998240000452Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Sławomir Gałązka

 0,3800

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  568,8400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  22,2000

Metale żelazne160117  1,3600

Metale nieżelazne160118  0,6400

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  34,4400

Inne niewymienione odpady170182  280,6230

Drewno170201  16,4220

Tworzywa sztuczne170203  14,1880

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,3900

Aluminium170402  8,0610

Żelazo i stal170405  367,8660

Mieszaniny metali170407  7,3190
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Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  25,0490

Opakowania z papieru i tektury1501011309723085691067847Andrzej Bartosiewicz  85,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  25,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201030163278815341470028PPHU DARIUSZ 

NOWICKI

 1,0000

Opakowania z metali150104  8,7880

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1 567,3811

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,1120

Aluminium170402  0,7160

Ołów170403  0,1000

Żelazo i stal170405  856,9790

Metale żelazne191202  10,1290

Metale nieżelazne191203  76,3370

Metale200140  2,3700

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803180164570695341312832PROEKO Jacek 

Gutowski

 0,1430

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1600

Opakowania z metali150104  0,0110

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,9600

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  9,1940

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  27,6950

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5100

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0070

Inne baterie i akumulatory160605  0,0200

Metale żelazne191202  4,6020

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,1010

Urządzenia zawierające freony200123  41,6450
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  49,4810

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  66,5450

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  50,7740

Opakowania z papieru i tektury1501010132031735222376470Rafał Kerc Skup złomu 

i makulatury

 3,7600

Opakowania z metali150104  14,8220

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,5390

Aluminium170402  8,0170

Żelazo i stal170405  344,4620

Papier i tektura200101  132,7400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601041407513735261202248"KAS-CAR" Sławomir 

Lubieniecki

 98,7430

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DN37.10.Z1410030648111739557Spółka LOOBO Sp. z 

o.o.

 25,4800

Opakowania z metali150104  8,4380

Metale żelazne160117  28,7940

Metale nieżelazne160118  8,0790

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3200

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,7200

Inne baterie i akumulatory160605  39,1670

Miedź, brąz, mosiądz170401  19,5710

Aluminium170402  19,1680

Ołów170403  1,2020

Cynk170404  0,8940

Żelazo i stal170405  1 809,6670

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2710

Papier i tektura191201  16,0610

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213O90.02.Z0102515791180136108Utimer Sp. z o.o.  121,1350
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  31,3750

Opakowania z metali1501041403843546482302871Firma Handlowo - 

Usługowa D&D

 0,7600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0410

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4260

Aluminium170402  0,4170

Ołów170403  0,0020

Żelazo i stal170405  28,8150

Metale żelazne1601176100341427740027264P.H.U.T  SKUP 

ZŁOMU Jacek Budnicki

 552,0900

Żelazo i stal170405  9 043,8730

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021404033475241773692ADEC PLAST Artur 

Adam Cichocki

 563,1100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201031401443318381198433VECTOR MARIUSZ 

SKONECZNY

 17,0000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  12,0000

Opakowania z metali150104  62,0000

Metale nieżelazne160118  58,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  479,0000

Aluminium170402  1,4500

Ołów170403  24,0000

Cynk170404  76,0000

Żelazo i stal170405  984,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  35,0000

Metale nieżelazne191203  41,0000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  16,0000

Żelazo i stal170405130365181P.H.U. "PROLOG" 

Cezary Mochocki

 116,6300

Żelazo i stal1704050111342495320012094PHUT Zbigniew 

Matosek

 92,6410

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101F45.11.Z6100023207740000302SPEC-KOP Roboty 

Ziemne 

Specjalistyczne 

Ryszard Bednarski

 13 440,2000
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Żelazo i stal170405  395,0500

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  14 131,8900

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602137123496518212231228CEL-TRONICS S.C. 

Bogdan Jędrych, 

Jolanta Jędrych

 15,4000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  56,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213670567156Naprawa Sprzętu RTV  0,3000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0100

Odpady zawierające rtęć060404146249404EMKA S.A.  0,0143

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,2967

Roztwory utrwalaczy090104  0,0551

Opakowania ze szkła150107  2,9113

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  2,2960

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0668

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,4448

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0125
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0506

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,0300

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0911

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,1037

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1923

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  3,3389

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  71,2291

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  1 430,5982

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  7,9279

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  0,7438

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  10,4984
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Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  2,8466

Odpady amalgamatu 

dentystycznego

180110  0,0238

Zużyte kąpiele lecznicze 

aktywne biologicznie o 

właściwościach zakaźnych

180180  0,0360

Zużyte kąpiele lecznicze 

aktywne biologicznie inne niż 

wymienione w 18 01 80

180181  0,2430

Pozostałości z żywienia 

pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  17,5452

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  1,7217

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  34,2649

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  1,6661

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  2,0169

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

180206  0,2599

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180207  0,3714

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  0,1850

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych

190107  20,0029

Zużyty węgiel aktywny z 

oczyszczania gazów 

odlotowych

190110  0,5173
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Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  70,5984

Odpady po autoklawowaniu 

odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  0,8050

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  3,4430

Detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne

200129  0,0290

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

200131  2,4089

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  4,3534

Opakowania z papieru i tektury1501011410385887721902162KAZ GAZ Kazimierz 

Chodkowski

 4,3300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,3300

Opakowania z metali150104  0,5730

Metale nieżelazne160118  6,6140

Tworzywa sztuczne160119  0,8000

Inne baterie i akumulatory160605  2,6480

Miedź, brąz, mosiądz170401  30,6120

Aluminium170402  24,7020

Cynk170404  1,8720

Żelazo i stal170405  456,6820

Papier i tektura200101  0,4800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,6130

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602160020410551130012172COPYLAND SP. Z 

O.O.

 0,4814

Zużyte opony160103DH25.11.Z6900949148170006394GEYER&HOSAJA 

Zakłady Gumowe w 

Mielcu Sp. z o.o.

 1 095,9000

Opakowania z papieru i tektury1501011460860435251013132PHU 

HANPOL-RECYKLING 

HANNA SZCZEPEK

 7 752,2130

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 325,5610

Opakowania z metali150104  18,6400

Opakowania wielomateriałowe150105  0,4150

Papier i tektura191201  4 478,5890
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Papier i tektura200101  49,9700

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010173960515222620929TAB POLSKA SP. Z 

O.O.

 53,8190

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601047100272808211135221ADAMEX Adam 

Cielemęcki

 543,9990

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.90.Z1407636379512199831AC STEEL Sp. z o.o.  4 339,6200

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308DE21.22.Z9101428858880014724PP-H-U "ROLLS" Sp. z 

o.o.

 804,3700

Inne niewymienione odpady030399  209,3500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  69,7500

Opakowania z papieru i tektury150101  26,7200

Papier i tektura191201  1 684,6040

Papier i tektura200101  22,7700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301051417844305252460666MAXIMER Sp. z o.o.  5 441,2600

Miedź, brąz, mosiądz1704011409830957991024990Agata Krzyżanowska 

Skup Złomu

 0,9610

Aluminium170402  0,7710

Żelazo i stal170405  24,7960

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G52.12.Z6701151297971002620Zakład Usługowy na 

Rzecz Rolnictwa 

Stanisław Kępka

 4,1550

Odpady tworzyw sztucznych070213011620783"MERCOR" SPÓŁKA 

JAWNA 

KRZYSZTOF,ROBERT 

MORAWSCY

 1,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  21,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0500

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,5000

Opakowania z papieru i tektury1501010119303541250040277"KRYS" Krzysztof 

Krajewski

 77,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,2000

Opakowania z metali150104  0,4000

Metale żelazne160117  0,1000

Metale nieżelazne160118  0,7000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,0000
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,6410

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,8000

Aluminium170402  11,7000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  1,5000

Żelazo i stal170405  464,3000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,2000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

1201091911853855931666838OILER Sp. z o.o.  0,3500

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  17,0450

Inne oleje hydrauliczne130113  1,7910

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  555,0590

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  6,1300

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,4710

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  298,0680

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  2,4500

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  7,6600

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  2,1950

Benzyna130702  0,2930

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  1,2500

Opakowania z papieru i tektury150101  27,2600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12,0310
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Opakowania z metali150104  0,3200

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  16,8590

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  27,8480

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  24,7210

Zużyte opony160103  7,3310

Filtry olejowe160107  82,0950

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  1,9750

Płyny hamulcowe160113  6,2740

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  7,0760

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  8,9300

Metale żelazne160117  53,7530

Tworzywa sztuczne160119  28,8080

Szkło160120  18,6440

Inne niewymienione elementy160122  23,2980

Inne niewymienione odpady160199  1,1900

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  3,3960

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,7880

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,3400
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Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1200

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,1100

Żelazo i stal170405  1,2700

Zwierzęta padłe i ubite z 

konieczności

020182O90.02.Z1407339101132430471Gospodarowanie 

Odpadami kat. I, II, III

 220,9730

Opakowania z papieru i tektury1501011402934408381660050SKUP ZŁOMU 

RENATA DOMAŃSKA

 223,9200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,1750

Opakowania z metali150104  11,5560

Metale nieżelazne160118  0,6650

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  10,8680

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,4540

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,4750

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,7390

Aluminium170402  42,8130

Ołów170403  1,9890

Cynk170404  0,6470

Żelazo i stal170405  2 156,0200

Papier i tektura191201  46,9060

Metale żelazne191202  119,3770

Metale nieżelazne191203  21,5900

Papier i tektura200101  0,5100

Urządzenia zawierające freony200123  17,5260

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  26,7420

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  12,3510

Miedź, brąz, mosiądz1704010105279525290003988PH POLHURT  Import 

Export

 5,0290

Aluminium170402  17,2860

Ołów170403  2,7790

Cynk170404  0,8510

Żelazo i stal170405  94,9180
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101CB14.11.Z0021879599520005882PHUP POL-GROM 

WIESŁAW GROMEK

 4 617,5500

Tworzywa sztuczne170203  0,1500

Żelazo i stal170405  663,0800

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  1 245,0000

Odpady ulegające biodegradacji2002010106179685360012640PEC "LEGIONOWO" 

SP Z O.O.

 1,8000

Opakowania z metali1501045503255907581007182PHU KOLMET J. 

BOGUCEWICZ

 25,0460

Metale nieżelazne160118  0,1610

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,7170

Aluminium170402  29,4180

Ołów170403  0,6370

Cynk170404  1,0610

Żelazo i stal170405  1 330,1820

Cyna170406  0,0050

Mieszaniny metali170407  14,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z0106114115242121514CYRHEL SKUP I 

SPRZEDAŻ ZLOMU 

CYRYL 

KRÓLIKOWSKI

 0,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0000

Opakowania z metali150104  0,0000

Metale żelazne160117  0,0000

Metale nieżelazne160118  0,0000

Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209  0,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0000

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0000

3164



Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0000

Aluminium170402  0,0000

Ołów170403  0,0000

Cynk170404  0,0000

Żelazo i stal170405  0,0000

Cyna170406  0,0000

Mieszaniny metali170407  0,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0000

Papier i tektura191201  0,0000

Papier i tektura200101  0,0000

Metale200140  0,0000

Opakowania z metali1501041405398517571254631FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

Joanna Katarzyna 

Chodkowska

 3,5210

Metale żelazne160117  71,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,4000

Zużyte opony160103O90.02.Z0109213305361048858ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNO-SOCJA

LNYCH E. PACEWICZ

 1,6400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  26,3000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  51,4400

Odpadowa papa170380  14,3400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102O90.01.Z1300200165690001697ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"USKOM" SP.Z O.O.

 37,7200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  118,0600

Opakowania ze szkła150107  79,6800

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  94,4400

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  47 382,1000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 058,3200

Odpady wielkogabarytowe200307  3,7800
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010105920851180016775ARCELOR Mittal HUTA 

WARSZAWA SP. Z 

O.O.

 17 403,3600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 591,1900

Opakowania z metali150104  9 405,5000

Metale żelazne160117  39 562,2700

Żelazo i stal170405  341 958,0000

Mieszaniny metali170407  1 442,3200

Odpady żelaza i stali191001  22 155,8600

Metale żelazne191202  102 958,9000

Metale200140  322,7800

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303086706528737990005200Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

EXPORT-IMPORT 

Grzegorz Miernik

 123,3900

Opakowania z papieru i tektury150101  607,0900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,8300

Aluminium170402  14,2760

Papier i tektura191201  118,0400

Papier i tektura200101  397,3920

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701010149544505211724097Zakład Usługowy 

„JURAID” Jerzy 

Szczęsny

 1 695,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602131408795065222836931STALEX Kazimierz 

Stala i Współnicy 

Spółka Jawna

 2,1410

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,4410

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701011409133217750006795PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWO 

BUDOWLANO 

USŁUGOWE TRANS 

US

 0,0000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803182767303806312289539REMONDIS 

ELECTRORECYCLING 

Sp. z o.o.

 36,0560

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0200

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  2 950,1740

3166



Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  477,7710

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1 035,2070

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  4,8690

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  170,2050

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,7800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,3300

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  2,0770

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  8,9710

Inne baterie i akumulatory160605  35,6750

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,9160

Żelazo i stal170405  1,3400

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  147,3100

Metale żelazne191202  57,3770

Tworzywa sztuczne i guma191204  10,7050

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  15,0300

Urządzenia zawierające freony200123  5 161,7570

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  14,2080

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  45,9210
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1 437,5700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3 285,5910

Odpady wielkogabarytowe200307  34,9340

Opakowania z papieru i tektury150101I60.24.B0110266661180029298"TNT Express 

Worldwide/Poland/" 

Sp. z o.o.

 13,6870

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,7060

Opakowania z drewna150103  10,6240

Opakowania z metali150104  0,0030

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0420

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0420

Metale żelazne160117  0,1040

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1320

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,8920

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0170
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Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,0530

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1230

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,0400

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  0,0580

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,6250

Aluminium170402  0,0450

Papier i tektura191201  17,0430

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803182200259469570905180Ecopartner Sp. z o.o.  0,6330

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  6,5080

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301O90.02.Z0004684607760000707SPÓŁDZIELNIA 

USŁUG 

ROLNICZO-TECHNICZ

NYCH

 37,7000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  0,6000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213O90.01.Z1309696315691760519Oczyszczalnia 

ścieków w Miączynie 

Dużym

 0,3800

Opakowania z papieru i tektury150101O90.01.Z1405221871231079746ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ SP. Z 

O.O.Oczyszczalnia 

Moczydłów

 3,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  7,3000

Opakowania ze szkła150107  31,2000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  9,2200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  39,0800
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,4000

Odpady ulegające biodegradacji200201  14,6800

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  93,2600

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  649,7000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  35,6000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701010157688385321195665BRUK-BUD Piotr 

Skoczek

 2 100,0000

Żelazo i stal170405  0,8320

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  2 050,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180142153370PUH ROL-POL s.c. 

Jan i Teresa 

Różanowscy

 3 595,3500

Opakowania z papieru i tektury1501015503245447620002066HURTOWNIA ODZIEŻY 

UŻYWANEJ TEXPOL 

ZAKŁAD SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

PRODUKCJA 

CZYŚCIWA

 0,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,2000

Odzież200110  199,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1303100335671203773AUTO-ZŁOM JOLANTA 

ŁĄTKIEWICZ

 0,9700

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,1150

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  1 232,7330

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  16,5600

Filtry olejowe160107  0,0270

Metale żelazne160117  1,6400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,3470

Miedź, brąz, mosiądz170401  24,8280

Aluminium170402  40,1842
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Żelazo i stal170405  915,5261

Żelazo i stal170405G51.57.Z0170157299710283615FIRMA HANDLOWO - 

USŁUGOWA Zawadzki 

Jan

 76,7600

Żelazo i stal1704057123493788241023685PHU JUR-MET Jerzy 

Zdzieborski

 7 224,7070

Asfalt zawierający smołę170301F45.23.A0126236311250005944ZAKŁAD ROBÓT 

OGRODNICZO-DROG

OWYCH

 20,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140101043871250014498TODAMEX Małgorzata 

Tomaszewska

 0,1200

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601041418130607991848805AUTO KOS Radosław 

KOS

 519,4800

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  2,1130

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213G52.44.Z7504139228380009393P.P.H.U. "WENA" S.C. 

Jadwiga Kieszkowska 

Bogdan Białek

 62,1100

Opakowania z metali1501041423052645691587328"POLZŁOM" Skup 

Złomu

 11,2000

Metale żelazne191202  735,3150

Odpadowa masa roślinna020103O90.03.Z0110891417280132515"REMONDIS" Sp. z 

o.o.

 7,5500

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104  5,5500

Odpady agrochemikaliów 

zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

020108  7,1560

Zwierzęta padłe i ubite z 

konieczności oraz odpadowa 

tkanka zwierzęca, wykazujące 

właściwości niebezpieczne

020180  0,0050

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  22,2630

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020305  1,3500  0,6080

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  96,7970
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Inne niewymienione odpady020399  1,4750

Inne niewymienione odpady020599  0,1000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  16,2270

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020603  11,1200  5,0040

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  2,9220

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704  1,9100

Inne niewymienione odpady020799  0,3600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  1,5140

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  92,7900

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

030182  82,3000

Inne niewymienione odpady030199  15,3550

Inne niewymienione odpady030299  0,0090

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  215,7470

Odpady z włókna, szlamy z 

włókien, wypełniaczy i powłok 

pochodzące z mechanicznej 

separacji

030310  11,8750

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  16,7850  6,7140

Inne niewymienione odpady030399  1 962,3550

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  2,2360

Inne niewymienione odpady040199  8,6530

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  82,0000

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  6,5300
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Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  353,0370

Odpady z mokrej obróbki 

wyrobów tekstylnych

040280  5,1000

Inne niewymienione odpady040299  0,1680

Osady z dna zbiorników050103  23,2400

Zaolejone osady z konserwacji 

instalacji lub urządzeń

050106  0,1500

Bitum050117  1,5700

Inne niewymienione odpady050199  32,7000

Inne niewymienione odpady050799  0,0650  0,0390

Kwas fluorowodorowy060103  0,0030

Kwas fosforowy i fosforawy060104  1,1000

Kwas azotowy i azotawy060105  0,0620

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  37,3400

Inne niewymienione odpady060299  0,6300

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  56,8830

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  47,7350

Odpady zawierające rtęć060404  0,2190

Odpady zawierające inne 

metale ciężkie

060405  0,2810

Inne niewymienione odpady060699  11,5000

Roztwory i kwasy (np. kwas 

siarkowy)

060704  0,0040

Inne niewymienione odpady060899  11,8750

Inne niewymienione odpady061099  0,0500

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  4,1300

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  2,1060

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  4,1120

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,2700

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  26,1650
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Inne niewymienione odpady070199  7,7400

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  3,8890

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  67,3680

Odpady tworzyw sztucznych070213  893,6790

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  0,0030

Odpady zawierające 

niebezpieczne silikony

070216  1,5230

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  11,2810

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  41,3060

Inne niewymienione odpady070299  268,4190

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  26,3560

Inne niewymienione odpady070399  0,0100

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070404  0,0250

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070413  0,0360

Przeterminowane środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480  9,5390

Przeterminowane środki 

ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  1,6510

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070501  8,1060

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503  70,8910
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  86,9320

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070508  1,2500

Zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców

070509  0,2600

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510  17,4620

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 05 11

070512  730,8800  365,4400

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  22,5910

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  7,3090

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  51,7750

Odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 07 05 80

070581  0,3550

Inne niewymienione odpady070599  0,0530

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  26,3470

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  164,0700  82,0350

Zwroty kosmetyków i próbek070681  79,9830

Inne niewymienione odpady070699  49,8010

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070701  0,1600

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070703  0,5640

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  42,5700

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zwierające związki 

chlorowców

070707  10,6290
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Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070710  0,0170

Inne niewymienione odpady070799  0,8270

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  151,0480

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  119,9930

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  198,1130

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  0,6830

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  61,0690

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  77,0810

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  28,3090

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  0,3570

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  12,9460

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  209,8810

Zmywacz farb lub lakierów080121  24,8740

Inne niewymienione odpady080199  64,1000

Odpady proszków 

powlekających

080201  39,6680

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  0,0650

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  0,0230
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Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  35,7280

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  2,1630

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  33,5090

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  1,5800

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  2,3470

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  96,3730

Inne niewymienione odpady080399  18,3770

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  56,2530

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  5,4870

Osady z klejów i szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080411  21,6560

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  18,2420

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  135,4100

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  13,2550

Inne niewymienione odpady080499  0,4950

Odpady izocyjanianów080501  0,7190

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,0690

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  13,3660

Roztwory utrwalaczy090104  1,2550

Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105  0,4820
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Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,0310

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  42,3490

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  0,2100

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121  1 513,3400  1 165,2720

Uwodnione szlamy z 

czyszczenia kotłów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100122  2,4800

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  25,0600

Odpady tlenku glinu100305  9,9900

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

100323  1,3090

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  19,2650

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  37,2950

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  18,8630

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  0,0830

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych inne niż 

wymienione w 10 12 09

101210  8,3000

Odpady z produkcji gipsu101381  0,0900

Inne niewymienione odpady101399  0,1970
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Kwasy trawiące110105  80,9220

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  1,0170

Alkalia trawiące110107  4,2620

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  14,1800

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  72,3850  47,8930

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  12,0600  7,2360

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  364,0270

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  0,9490

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  15,4690

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116  0,1100

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  39,9780

Inne niewymienione odpady110199  11,7050

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  58,9200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  139,2930

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  36,9060

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  3,6760

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  63,3270

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali zawierające 

chlorowce (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120106  0,5170

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  6,1950

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  0,1750
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Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1 423,9220

Syntetyczne oleje z obróbki 

metali

120110  6,4920

Odpady spawalnicze120113  13,4930

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  0,3880  0,2330

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  2,6950

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  18,7220

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  1 038,1950

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  2,9390

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  71,5810

Inne niewymienione odpady120199  162,6660

Wodne ciecze myjące120301  1 491,1740  119,2940

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  11,1880

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  45,7270

Inne oleje hydrauliczne130113  1,1820

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  32,1220

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,7620

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,1310

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  85,2060
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Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  5,7400

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  8,4440

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  41,1900

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  22,8800

Olej opałowy i olej napędowy130701  1,3770

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  15,6700

Inne niewymienione odpady130899  27,5740

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,0650

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  10,9170

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  0,5040

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  3,8800

Opakowania z papieru i tektury150101  2 086,7360

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 405,6536

Opakowania z drewna150103  345,9030

Opakowania z metali150104  177,6550

Opakowania wielomateriałowe150105  462,9280

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  4 312,7180

Opakowania ze szkła150107  1 368,2820

Opakowania z tekstyliów150109  14,5370

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  2 043,9930
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  8,1050

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  534,7240

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  575,5440

Zużyte opony160103  81,3740

Filtry olejowe160107  16,8760

Okładziny hamulcowe 

zawierające azbest

160111  11,9460

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  9,1810

Płyny hamulcowe160113  1,4030

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  20,0670

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  1,0170

Metale żelazne160117  46,1200

Metale nieżelazne160118  25,4900

Tworzywa sztuczne160119  245,1390

Szkło160120  49,7760

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,5700

Inne niewymienione elementy160122  304,5350

Inne niewymienione odpady160199  206,3150

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  3,8070

Zużyte urządzenia zawierające 

wolny azbest

160212  1,3970
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  25,8300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  75,5860

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,9960

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  178,3870

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  61,0250

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  272,2310

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  112,9500

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  111,4770

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  103,6970

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,0040

Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  1,6600

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  53,8780

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  2,7820
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Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  4,8010

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  15,8890

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  12,2900

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,3260

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  1,4390

Inne baterie i akumulatory160605  2,4130

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  0,1190

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  71,3660  10,1490

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  16,4180

Inne niewymienione odpady160799  5,5400

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,2220

Zużyte katalizatory zawierające 

metale przejściowe lub ich 

związki inne niż wymienione w 

16 08 02

160803  112,8200

Nadmanganiany (np. 

nadmanganian potasowy)

160901  0,0900

Inne niewymienione substancje 

utleniające

160904  0,3900

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  20,9960  19,2010

Stężone uwodnione odpady 

ciekłe (np. koncentraty) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161003  4,2440

Węglopochodne okładziny 

piecowe i materiały ogniotrwałe 

z procesów metalurgicznych 

inne niż wymienione w 16 11 01

161102  0,0500
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Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  0,0300

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych zawierające 

substancje niebezpieczne

161105  0,0090

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  1,1000

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  18,8300

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  7,7620

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  71,3000

Odpady inne niż wymienione w 

16 82 01

168202  12,9000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 560,5840

Gruz ceglany170102  1 147,2400

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  17,4910

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  881,5200

Inne niewymienione odpady170182  13,0990

Drewno170201  107,6260

Szkło170202  465,5700

Tworzywa sztuczne170203  152,8790

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  66,5330

Asfalt zawierający smołę170301  0,3750

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  13,6000
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Smoła i produkty smołowe170303  1,8110

Odpadowa papa170380  213,6980

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,7370

Aluminium170402  0,5710

Ołów170403  0,0440

Żelazo i stal170405  190,1370

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  0,3940

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,9880

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  44,2730

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  10,9800

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  19,6860

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  456,1250

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  263,8110

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 687,3760

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  1,1180

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  5,6660

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  0,1860
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Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  141,4820

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  0,1980

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  0,3690

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  0,7360

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,0130

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

180206  0,2830

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  3,7910

Zużyty węgiel aktywny z 

oczyszczania gazów 

odlotowych

190110  2,8100

Żużle i popioły paleniskowe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  26,4800

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  4,2450  2,1230

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  41,6600  20,2100

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

190211  11,2360

Skratki190801  399,1390

Zawartość piaskowników190802  187,6100

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  73,9400
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  41,3300  12,3990

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych

190811  0,2100  0,0950

Szlamy z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812  56,1000  25,2450

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  124,3320  62,1660

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  12,1900  5,4860

Inne niewymienione odpady190899  4 994,0640  1 897,5200

Zużyty węgiel aktywny190904  4,2590

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  14,3090

Inne niewymienione odpady190999  24,7270  9,3710

Papier i tektura191201  14,3070

Metale żelazne191202  205,8600

Metale nieżelazne191203  0,1440

Tworzywa sztuczne i guma191204  124,1920

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  0,1320

Tekstylia191208  9,8250

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

191211  10,4520

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  4 595,5400

Odpady po autoklawowaniu 

odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  1,4530

Papier i tektura200101  42,0200

Szkło200102  2,5800
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Odzież200110  0,0240

Tekstylia200111  0,8260

Rozpuszczalniki200113  0,0690

Kwasy200114  0,0020

Alkalia200115  0,0150

Odczynniki fotograficzne200117  0,0560

Środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne I toksyczne, np. 

herbicydy, insektycydy)

200119  0,0080

Urządzenia zawierające freony200123  1,6000

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  3,5880

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,8200

Detergenty inne niż wymienione 

w 20 01 29

200130  0,0200

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,9720

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,2870

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0070

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  8,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  15,2500

Tworzywa sztuczne200139  1,0450

Metale200140  0,1710

Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19

200180  0,0100
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Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  1,7200

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 327,3000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  128 551,0560

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  44,1800

Odpady wielkogabarytowe200307  1 931,2450

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  0,0100

Opakowania z papieru i tektury1501011440850518212631494Skup Złomu " 

PAWART" s.c.

 5,5850

Opakowania z metali150104  7,8800

Metale nieżelazne160118  2,3080

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  151,9730

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,0600

Aluminium170402  21,9000

Ołów170403  1,0600

Cynk170404  8,1500

Żelazo i stal170405  1 433,6500

Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.20.Z0111678231130112028REPLAST MAREK 

SKROCKI

 18,7400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  82,6220

Tworzywa sztuczne160119  5,2900

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012200735435842555758KAT MASTER Sp. z 

o.o.

 4,3980

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  30,2620

Opakowania ze szkła1501070127249871230064406"TIP-TOP" PAROL 

LESZEK

 13,2700

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  4,4000

Opakowania z papieru i tektury150101004459327PPHU "IWA" JANUSZ 

IWANIÓW

 252,6400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  22,0600

Opakowania z metali150104  36,7500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  49,2200
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Odpady ulegające biodegradacji2002016100520747740003766ZAKŁAD USŁUG 

MIEJSKICH 

"MUNISERWIS" Zakład 

Budżetowy

 174,4200

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  106,8000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  696,4000

Tworzywa sztuczne170203146149424"ECO-TRADE" Bartosz 

Kacprzak

 0,9500

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0790

Żelazo i stal170405  0,2100

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  13,2280

Inne baterie i akumulatory160605011224892STUDIOTECH 

POLAND SP. Z O.O.

 0,0059

Opakowania z metali150104G51.57.Z6102878317741814248FHU "TOTAL Aldona 

Tomczak

 0,4458

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,9723

Aluminium170402  1,4643

Żelazo i stal170405  134,5234

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602162733652246482010588XXI Sp.z o.o.  0,6010

Zużyte opony160103I60.24.B0067467521250030267Sobo-Trans-Sped 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Włodzimierz Sołtysiak

 3 546,0930

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803181405149407741300006KN MEBLE Krzysztof 

Niedziałkowski

 0,0100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0240

Opakowania ze szkła150107  0,1100

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,4870

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,2200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0250

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,3950

3191



Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0300

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0180

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0040

Szkło170202  0,0020

Tworzywa sztuczne170203  0,2330

Aluminium170402  0,0100

Żelazo i stal170405  0,0320

Mieszaniny metali170407  0,0160

Papier i tektura200101  0,3010

Odzież200110  0,0840

Tekstylia200111  0,4950

Tworzywa sztuczne200139  0,0010

Odpady wielkogabarytowe200307  323,4250

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501100124559559511761348Abbot Labolatories 

Poland Sp. z o.o.

 0,3000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,6600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  13,5200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021461697861251617170ROBO-PLAST s.c.  1,8000

Tworzywa sztuczne160119  67,8880

Odpady z wykańczania inne niż 

wymienione w 04 02 14

040215O90.02.Z0103953445270202779SITA POLSKA SP. Z 

O.O.

 169,8400

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,5600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  1,9600

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  1,7200

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  3,6400
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Opakowania z papieru i tektury150101  34 880,0400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  782,9200

Opakowania z drewna150103  45,0800

Opakowania z metali150104  5,4400

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  253,9000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  16,5200

Zużyte opony160103  15,6000

Tworzywa sztuczne160119  2,2000

Szkło160120  16,6000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4000

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  4,2000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,9400

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  7,7600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  8 334,7000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  260,3400

Tworzywa sztuczne170203  29,3200

Żelazo i stal170405  43,6200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  4,9600

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  5 652,2800

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  17,2800
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  60,0000

Papier i tektura191201  17,0400

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 239,6400

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  4 281,4700

Odpady wielkogabarytowe200307  1 187,9800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102010428090TADEX TADEUSZ 

DĘBEK

 1,1500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  3,9000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  418,3800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  78,9000

Drewno170201  10,0000

Szkło170202  3,6500

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  7,9900

Odpadowa papa170380  156,0900

Żelazo i stal170405  5,9000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  10,4000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  24,9400

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 415,3400

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

0303076705375057961005835PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE 

SKUP-SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH I ART 

PAPIERNICZYCH 

"JODŁA" ADAM 

SROKA

 3,3500
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Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  7,3800

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  26,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  46,2400

Opakowania z papieru i tektury150101  895,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  540,0000

Opakowania ze szkła150107  220,2000

Metale nieżelazne160118  0,6500

Aluminium170402  4,7400

Żelazo i stal170405  343,3000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  6,8000

Papier i tektura191201  377,8400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.20.A1301646955691044042TRANS-SERWIS  

Teresa Bukowska

 375,3920

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  92,1900

Opakowania z papieru i tektury1501011466595795342213261NATURAL 

RECYKLING Skup 

Surowców Wtórnych 

Rafał Goliński

 64,5100

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,1300

Aluminium170402  13,6100

Ołów170403  0,8000

Cynk170404  0,1700

Żelazo i stal170405  168,9700

Papier i tektura191201  137,4400

Opakowania z drewna1501031406411301251113423MOSAN  59,0260

Opakowania z papieru i tektury150101G52.21.Z140496805BTA CARGO Polska 

Sp. z o.o.

 0,5970

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,7420

Metale żelazne1601171458802768231416199FIRMA 

HANDLOWO-TRANSP

ORTOWA ROBERT 

CZARNOCKI

 39,2000
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  222,8300

Miedź, brąz, mosiądz170401  14,3400

Aluminium170402  31,3700

Ołów170403  0,6600

Cynk170404  0,6100

Żelazo i stal170405  56,4000

Opakowania z papieru i tektury150101050611414 000295421872929KLIN Janusz Mróz  200,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  43,1000

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,3000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 061,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  5 520,8000

Drewno170201  322,6000

Odpadowa papa170380  102,6600

Żelazo i stal170405  36,7000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  11,9000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  607,2000

Opakowania z papieru i tektury1501010161112011230146630EKO-TRANS Robert 

Skarzyński

 156,8200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  57,9720

Żelazo i stal170405  2,7250
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501101407741447971639406PHU MARCZAK 

MALGORZATA

 0,3500

Freony, HCFC, HFC1406010114609835221045297"THERMOLUX" 

MAREK 

JĘDRZEJCZAK

 0,0120

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,1521

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104G51.57.Z550723043"LIDER" Tomasz 

Piętka

 544,3000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,4500

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0050

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  211,5150

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701010125780895291003246P.P.H.U 

SAS-TRANS-POL 

Teresa Sasin

 787,2000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  49 728,1000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701011411053625291557826ARHEN KOWALCZYK 

ARKADIUSZ

 204,4600

Opakowania z papieru i tektury1501010161610601230878675Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych SITA

 25,6010

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,9770

Opakowania ze szkła150107  65,9800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  10,5000

Zużyte opony160103  9,1000
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  49,4900

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0580

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1050

Urządzenia zawierające freony200123  9,0450

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  24,3810

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  36,7700

Inne niewymienione odpady020599O90.02.Z0099064171130001837SYSTEM A-Z 

Stanisław B. 

Pruszyński ul. Poezji 

19 (KOREKTA)

 0,0070

Odpady zawierające rtęć060404  0,0261

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,3120

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  0,9830

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,0350

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,0200

Inne niewymienione odpady070599  5,9977

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,4685
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Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  1,3290

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,1760

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  1,1200

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,0600

Inne niewymienione odpady080199  0,0080

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  1,1820

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0680

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,6390

Inne niewymienione odpady101299  0,0650

Alkalia trawiące110107  0,6000

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  0,6500

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  0,7300

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0060

Inne niewymienione odpady120199  0,9240

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,0300

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,0250

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,3500

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,1500

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  8,9170

Szlamy z kolektorów130503  0,6280
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Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  1,0800

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  8,4000

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,7200

Opakowania z papieru i tektury150101  27,3166

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  18,7585

Opakowania z drewna150103  0,2880

Opakowania wielomateriałowe150105  1,8470

Opakowania ze szkła150107  5,2642

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  12,9303

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0110

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  7,3225

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  10,4930

Zużyte opony160103  11,6320

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  247,9850
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  266,8350

Filtry olejowe160107  5,4050

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,0010

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,5170

Płyny hamulcowe160113  0,9770

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  3,5950

Metale żelazne160117  16,9980

Metale nieżelazne160118  0,0430

Tworzywa sztuczne160119  11,1730

Szkło160120  5,7940

Inne niewymienione elementy160122  1,4270

Inne niewymienione odpady160199  0,9190

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,3950

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  8,2440

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,5770

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,0590

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  36,7930

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  3,2420

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  10,0170

Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  1,3660
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,8593

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,2030

Baterie zawierające rtęć160603  0,0020

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0370

Inne baterie i akumulatory160605  0,1510

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,1740

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,5210

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,0200

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  0,1150

Drewno170201  0,5750

Szkło170202  0,8060

Tworzywa sztuczne170203  2,1180

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5850

Aluminium170402  0,0400

Żelazo i stal170405  8,2160

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1,1670

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  0,0240

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  3,1772

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

180206  0,0600

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,0500

Metale żelazne191202  2,5520

Tekstylia191208  0,2340

Odzież200110  0,0600

Tekstylia200111  1,7240

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,4430

Detergenty inne niż wymienione 

w 20 01 29

200130  0,0320
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Tworzywa sztuczne200139  0,0010

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  33,0970

Odpady wielkogabarytowe200307  1,4250

Opakowania z papieru i tektury150101015515273MIDAS-Łukasz 

Łuszczyk

 264,5300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  19,4600

Papier i tektura191201  42,9500

Żelazo i stal170405144415880F.H.ADMAR Andrzej 

Wojcikiewicz

 1 703,3100

Opakowania z metali150104672987135Firma Handlowa 

"OSKAR" Tomasz 

Sokołowski

 6,1000

Metale nieżelazne160118  1,7000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,1000

Inne baterie i akumulatory160605  12,1000

Zużyte katalizatory zawierające 

metale przejściowe lub ich 

związki inne niż wymienione w 

16 08 02

160803  0,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,2000

Aluminium170402  10,0000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  0,6000

Żelazo i stal170405  429,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,6000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601046708955587961634465"KAJTEK" MAREK 

ŻYŁA

 553,4160

Gruz ceglany1701021409807547571438590FIRMA 

TRANSPORTOWA 

MACTRANS

 525,9400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  643,8200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213G51.43.Z6730221159482369440Hurtownia Elektryczna 

"Gelmar" s.c.

 0,1320
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602130051734328260002106LECHPOL ZBIGNIEW 

LESZEK

 0,1050

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,2700

Zużyte opony1601030107964741250058662SPRZEDAŻ OPON 

WULKANIZACJA

 3,5000

Odpady tworzyw sztucznych0702131405582225671602496ALFA-PLAST Luiza 

Mioduszewska

 24,2920

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  111,0120

Opakowania z papieru i tektury150101  10,5680

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  95,7130

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z0107353149510048766"WTÓRMAX" Paweł 

Grodzicki

 0,0210

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,3220

Opakowania z papieru i tektury150101  49,1300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,7250

Opakowania z metali150104  34,4980

Opakowania ze szkła150107  7,7540

Metale nieżelazne160118  0,8750

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  21,5730

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  10,7540

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  13,4840

Miedź, brąz, mosiądz170401  28,9150

Aluminium170402  31,7530

Ołów170403  1,1270

Cynk170404  5,2730

Żelazo i stal170405  696,1400

Cyna170406  0,0550

Papier i tektura191201  493,8000

Żelazo i stal170405G51.57.Z6100014677740018360P. H. "Stalmet" K. 

Chiszberg

 8,7774

Opakowania z papieru i tektury150101K73.10.B0003260495250008755Instytut Chemii 

Fizycznej PAN

 7,6000
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Opakowania ze szkła150107  1,0900

Tworzywa sztuczne1702031413624845222889258MEGAKOP Sp. z o.o.  4,9200

Żelazo i stal170405  995,7100

Mieszaniny metali170407  93,2600

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

2001210157524121132490697SATURN PLANET SP. 

Z O.O. WARSZAWA I 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0500

Urządzenia zawierające freony200123  9,6100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  9,3420

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z2911157206612017905ZŁOMHUT Sp. z o.o.  4 706,4000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  386,3200

Odpady spawalnicze120113  0,0400

Inne niewymienione odpady120199  1 011,5400

Opakowania z metali150104  1 366,5400

Metale żelazne160117  11 029,7600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,3700

Żelazo i stal170405  88 318,5860

Mieszaniny metali170407  51,1000

Odpady żelaza i stali191001  284,5200

Metale żelazne191202  8 730,4000

Metale200140  623,5800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214I64.20.A0105417395270206872PTK CENTERTEL 

SP.Z O.O.

 0,0020

Inne baterie i akumulatory160605  0,0060

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501106100823657741000511"ROL-SAD" 

STANISŁAW 

WARZYŃSKI

 0,6860
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Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208O90.01.Z0110965501250017551PPUH IMPERF S.C.  1,4240

Opakowania z papieru i tektury150101  263,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  323,9000

Opakowania z metali150104  0,5000

Opakowania wielomateriałowe150105  7,0000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  228,1000

Opakowania ze szkła150107  702,4000

Zużyte opony160103  44,8000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,3200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,2300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4400

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,2500

Inne baterie i akumulatory160605  0,2100

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  152,1000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  428,8600

Szkło170202  14,9000

Żelazo i stal170405  39,7000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

0701041401880739512150859WIWO Sp. z o.o.  0,2980

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  19,1340

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308DG24.66.Z1309591765691747482JAAR RECYKLING 

SP. Z O.O.

 50,7400

Opakowania z papieru i tektury150101  359,2200
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  189,5100

Papier i tektura191201  146,2400

Zwroty kosmetyków i próbek070681DG24.51.Z1407626785272525794Reckit Benckiser 

Production (Poland) 

Sp. z o.o.

 14,6400

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308K74.70.Z0151646615291540470P.W. ANDA Łukasz 

Jaworski

 544,7500

Odpady tworzyw sztucznych070213  8,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  4 899,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  771,5000

Opakowania z drewna150103  40,4800

Opakowania z metali150104  13,0500

Opakowania wielomateriałowe150105  7,0800

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  45,5500

Opakowania ze szkła150107  53,8300

Metale żelazne160117  17,8600

Żelazo i stal170405  10,6200

Papier i tektura200101  90,5100

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280DJ28.75.B0148487135311426011METALTECH-PIASEC

KI SP. J.

 13,8000

Szlamy z mycia, 

oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania 

surowców

0203016701638039482007435PWNS ALMAX SP. Z 

O.O.

 4 103,9000

Odpady poekstrakcyjne020303  137,2500

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  32,0200

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020305  4 404,6600

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  83,3400

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  8,4000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020705  5,4000

Inne niewymienione odpady020799  23,0000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  3,2400

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070201  0,1300

Odpady tworzyw sztucznych070213  12,9000

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,3800

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  25,0000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  9,9600

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  1,8000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2 729,9000

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  14,5100

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,1100

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  0,1200

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,6000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  20,1000

Opakowania z papieru i tektury150101  658,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  187,8000

Opakowania z drewna150103  89,5000

Opakowania z metali150104  23,8000

Opakowania wielomateriałowe150105  72,3000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  100,1200

Opakowania ze szkła150107  210,2000
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  7,9000

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1900

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  16,3000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  12,5000

Zużyte opony160103  16,3000

Filtry olejowe160107  1,3800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,6200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  13,0100

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,2700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0400

Żelazo i stal170405  310,8000
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Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  8,9400

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  4 263,6000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  27,6000

Skratki190801  187,8000

Zawartość piaskowników190802  19,0000

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  13,3900

Urządzenia zawierające freony200123  12,8300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  34,6200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,0300

Odpady wielkogabarytowe200307  237,7600

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211G51.90.Z0100018885260309174Auchan Polska Sp. z 

o.o.

 16,9780

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,7000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,1720

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,8700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  50,7020

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,7100

Baterie zawierające rtęć160603  4,6980

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  1,2600

Inne baterie i akumulatory160605  0,8200

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  5,6940
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Urządzenia zawierające freony200123  7,3600

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0080

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  11,6180

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  39,9200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z7101460048240004941FHU ,,BAS-MET" 

Szczepan Rogala

 151,2900

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  941,4400

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  58,3260

Żelazo i stal170405  14 377,3420

Odpady żelaza i stali191001  18,3400

Metale żelazne191202  52,2800

Metale żelazne1601170153445708371650067Stacja Paliw Płynnych 

Bartłomiej i Gabriel 

Białeccy

 24 516,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7 622,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  4 973,2600

Aluminium170402  10 422,0000

Żelazo i stal170405  322,6940

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z7123129498261116295Firma Handlowo- 

Usługowa "KOTEX" 

Krzysztof Kotas

 7,8030

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,7390

Opakowania z metali150104  70,6840

Metale żelazne160117  953,4950

Metale nieżelazne160118  53,0730

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  109,2070

Miedź, brąz, mosiądz170401  59,0100

Aluminium170402  72,4370

Ołów170403  5,7050

Cynk170404  4,6710

Żelazo i stal170405  1 487,1120

Cyna170406  0,0070

Metale200140  13,3080
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Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102012124833"ECO-ABC" SP. Z 

O.O.

 63,7860

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  2 051,4480

Pozostałości z żywienia 

pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  0,7690

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  10,4520

Opakowania z metali150104DJ28.73.Z5510674927581135112Usługi 

Ślusarsko-Spawalnicze 

Skup Złomu Janusz 

Kubeł

 0,4600

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3300

Aluminium170402  0,2570

Żelazo i stal170405  459,0500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501020155340691181702372MA MET SP Z O O  2,3100

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,8330

Aluminium170402  52,0760

Ołów170403  2,6470

Cynk170404  3,2860

Żelazo i stal170405  297,8200

Cyna170406  0,0012

Mieszaniny metali170407  0,0090

Papier i tektura200101  80,0700
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Opakowania z papieru i tektury150101016084711"WAREX BEATA 

EMILEWICZ"

 100,8600

Opakowania z metali150104  5,9050

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,7630

Aluminium170402  14,8580

Ołów170403  0,4200

Cynk170404  3,4030

Żelazo i stal170405  453,3000

Mieszaniny metali170407  15,7800

Papier i tektura191201  143,7200

Szlamy z mycia, 

oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania 

surowców

0203011415431511181965404Ziemia Polska Sp. z 

o.o. ul.Partyzantów

 72,4200

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  606,4120

Skratki190801  75,6800

Zawartość piaskowników190802  1 537,0600

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  114,0600

Odpady agrochemikaliów 

zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

020108G52.48.G2718523166340014317Sintac- Polska Sp. z 

o.o.

 1,9070

Odpady zawierające rtęć060404  0,0010

Przeterminowane środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480  0,9400

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070708  1,7200

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,0890

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  44,2000

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,0360
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Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0140

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,0400

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  1,5780

Roztwory utrwalaczy090104  0,0200

Odpady z przygotowania mas 

wsadowych do obróbki 

termicznej zawierające 

substancje niebezpieczne

101109  5,8800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,1210

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali zawierające 

chlorowce (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120106  0,6000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  8,8000

Wodne ciecze myjące120301  11,8000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  6,3950

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,2600

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  9,3400

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  1,1280

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,0800

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  0,4200

Inne niewymienione odpady130899  0,3000

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,2000
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,2270

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  78,8230

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,9740

Filtry olejowe160107  0,4500

Płyny hamulcowe160113  0,0400

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,0400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0970

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0150

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,4470

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,4380

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  10,6000
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,5870

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0760

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0300

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  0,3700

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  0,4950

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0670

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  5,5000

Asfalt zawierający smołę170301  25,3000

Odpadowa papa170380  0,5160

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  1 945,7500

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  0,6500

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  0,7800

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,2580

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  46,9400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701010128205385272050954DELTA S.A.  15,0000
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Odpadowa tkanka zwierzęca0202027123795118241655706KARES SP.J. 

ŚWIĘTOCHOWSCY

 3 065,4794

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  173,5671

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  47,6120

Inne niewymienione odpady1013991416185939482523496Ekola Sp. z o.o.  0,1200

Opakowania z papieru i tektury150101  150,2500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  14,9500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  58,9200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  162,6800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,4600

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  146,3200

Odpady ulegające biodegradacji200201  45,0600

Odpady wielkogabarytowe200307  0,9400

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503DG24.42.Z0000439375250000481WARSZAWSKIE 

ZAKŁADY 

FARMACEUTYCZNE 

POLFA S.A.

 0,0310

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  1,2180

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  0,4400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,2090
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G50.50.Z6101882017740001454Polski Koncern 

Naftowy ORLEN S.A.

 12,4500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,5700

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,5100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2700

Aluminium170402  8,0000

Żelazo i stal170405  175,2320

Mieszaniny metali170407  0,0840

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  8,8000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.A7100320978210001889FIRMA HANDLOWA 

"KAMYK" EWA 

KAMIŃSKA

 0,2480

Inne niewymienione odpady060499DJ27.43.Z6719453609481080944PPHU CYNLUT 

BOŻENA UKLEJA

 1,4400

Zgary inne niż wymienione w 10 

08 10

100811  1,0400

Inne niewymienione odpady100899  2,5700

Inne niewymienione odpady110599  0,9600

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,2400

Odpady spawalnicze120113  0,8900

Ołów170403  4,0800

Cyna170406  9,8200

Aluminium1704020132942609521471882FHU "MAGNUM-STAL" 

Jacek i Katarzyna 

Bogusz

 0,0100

Żelazo i stal170405  20,1500

Opakowania z metali1501041464935121230645994Margo Elżbieta Chró

¶cińska

 2,9930

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,3300

Aluminium170402  13,3950

Ołów170403  0,1100

Cynk170404  3,2060

Osady z mycia i czyszczenia020101I60.24.B5503917997611002144Jan Michalski 

Usługi-Handel

 58,6000

Papier i tektura200101DL32.10.Z0080512385210089061OMIG S.A.  6,6100
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Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103710424673 000338221210757"Skup złomu, metali 

kolorowych i butelek" 

Bogusław Mroczek

 0,8400

Opakowania z metali150104  33,9670

Metale nieżelazne160118  8,0570

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  16,0400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  15,2440

Miedź, brąz, mosiądz170401  42,6270

Aluminium170402  68,0320

Ołów170403  1,5330

Cynk170404  1,4860

Żelazo i stal170405  1 068,5750

Mieszaniny metali170407  0,0520

Urządzenia zawierające freony200123  5,1800

Opakowania z metali1501041461765795342470622OLMET Alekasndra 

Juszczyk

 7,9000

Metale nieżelazne160118  0,0200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,6930

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,3000

Aluminium170402  4,5000

Żelazo i stal170405  363,6000

Mieszaniny metali170407  0,1500

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0160

Urządzenia zawierające freony2001231420508587010208556Media Markt Polska 

Sp. z o.o. Płock 

Sp.komand.

 4,6540

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,3230

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,7000

Opakowania z papieru i tektury1501011459921999512300402KRZYŚPOL Krzysztof 

Piaskowski

 22,2900

Opakowania z metali150104  2,8390

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  16,6900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,2150

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,3330
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Aluminium170402  10,1700

Ołów170403  1,4830

Cynk170404  1,4830

Żelazo i stal170405  4 356,9310

Papier i tektura191201  103,4300

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104O90.02.Z0012564057590002818Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Broku

 0,9900

Opakowania z papieru i tektury150101  14,3100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  10,8300

Opakowania z metali150104  0,2880

Opakowania ze szkła150107  54,7200

Zużyte opony160103  10,7000

Żelazo i stal170405  8,9850

Urządzenia zawierające freony200123  0,3500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,4000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,3750

Odpady tworzyw sztucznych070213130956539WOJTZŁOM Wojciech 

Boruszewski

 37,6900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12,9200

Opakowania z metali150104  4,8000

Inne baterie i akumulatory160605  4,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  18,1020

Aluminium170402  42,0000

Ołów170403  4,3000

Cynk170404  0,1810

Żelazo i stal170405  2 753,6570

Mieszaniny metali170407  35,5120

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z017405689"A.M. MET" 

Garboliński Artur

 90,4000

Opakowania z metali150104  8,9800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,9270

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,1680

Aluminium170402  0,8660

Żelazo i stal170405  4,9720

Mieszaniny metali170407  0,0120

3220



Papier i tektura191201  5,4400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102671918681P.H.U. Waldemar 

Suszka

 18,8200

Odpady tworzyw sztucznych0702131426461435321877086"PLAST-FOL" 

Grzegorz Dadas

 53,7570

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  60,5380

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  73,2630

Opakowania z papieru i tektury150101146312551MIRO-SKUP Surowców 

Wtórnych s.c.

 3,4600

Opakowania z metali150104  1,3980

Metale nieżelazne160118  0,5650

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  4,4020

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,9410

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7090

Aluminium170402  9,3860

Ołów170403  0,9690

Cynk170404  0,6490

Żelazo i stal170405  182,0540

Mieszaniny metali170407  2,1550

Papier i tektura191201  13,0800

Urządzenia zawierające freony200123  6,2970

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,7500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  9,1690

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103G51.55.Z5311744477491515495BRENNTAG POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0720

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,9060

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  4,1020
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Miedź, brąz, mosiądz170401610345095ZŁOMEX Adam 

Mazurowski

 16,4620

Aluminium170402  96,3860

Żelazo i stal170405  862,2200

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203O90.01.Z7104904408211313906ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

MORDACH

 1,5000

Opakowania z papieru i tektury1501010130938561250581547AS HURTOWNIA 

WIELOBRANŻOWA 

RYBACKI SŁAWOMIR

 115,4300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  225,1500

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011406953805342207994Zimet Aleksandra 

Sobkowicz-Bracha

 0,0160

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,0310

Aluminium170402  25,8610

Ołów170403  3,5910

Żelazo i stal170405  2 849,5350

Mieszaniny metali170407  0,1190

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0530

Odpadowa tkanka zwierzęca020102O90.02.Z1308553825691687544PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

AMBA Sp. z o.o.

 36,4400

Odchody zwierzęce020106  0,3250

Zwierzęta padłe i odpadowa 

tkanka zwierzęca stanowiące 

materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka inne niż 

wymienione w 02 01 80

020181  268,6880

Zwierzęta padłe i ubite z 

konieczności

020182  330,0690

Inne niewymienione odpady020199  1,0800

Odpady z mycia i 

przygotowywania surowców

020201  12,6890

Odpadowa tkanka zwierzęca020202  95,6380

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  62,7040

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204  606,4460
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Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał 

szczególnego i wysokiego 

ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz 

mięsno-kostnych inne niż 

wymienione w 02 02 80

020281  156,0240

Inne niewymienione odpady020299  0,9700

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  22,5760

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  11,1310

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  91,4890

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020502  31,0000

Odpadowa serwatka020580  23,4400

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,5000

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,1600

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  2 341,0140

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  12,0050

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  9,0410

Nieprzekompostowane frakcje 

odpadów pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego

190502  1,9050

Skratki190801  146,7970

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  55,6600

Oleje i tłuszcze jadalne200125  2,4920

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201031424621768241707679"BLS" Błażej Sulich  0,0130

Metale żelazne160117  229,4070

Metale nieżelazne160118  9,1940

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,1000
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3060

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,5440

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,7030

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,8800

Miedź, brąz, mosiądz170401  58,1740

Aluminium170402  95,9060

Ołów170403  1,6570

Cynk170404  3,6800

Żelazo i stal170405  1 979,1990

Cyna170406  0,0110

Mieszaniny metali170407  0,1740

Urządzenia zawierające freony200123  20,2130

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  7,7900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,7170

Opakowania z papieru i tektury1501016727584007962473828ATP Sp. z o.o.  0,1100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213DL31.20.B1403577715361785976"DORIAN" D. Lisicka, 

K. Lisicki Sp. J.

 3,0900

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1500

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,7500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

2001366308222087791580574TELL S.A.  0,0070
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Baterie i akumulatory ołowiowe1606011302730205691270749Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

"DORIS"

 0,0000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303085503300887580008334D.H. SUROWCE 

WTÓRNE Jan Wołosz

 12,1600

Opakowania z papieru i tektury150101  430,3800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  70,4300

Żelazo i stal170405  6,0260

Papier i tektura191201  2 321,9900

Papier i tektura200101  211,0400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102670851064ZTS UNIPLAST S.J.  15,6000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208K72.21.Z2769307719542357358ATENDE S.A.  0,6920

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,1060

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,0300

Opakowania z papieru i tektury1501010125981691250202952R.S. SERWIS 

NIECZYSTOŚCI 

ROBERT 

SZCZEPANIAK

 86,5100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12,0400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  323,9300

Żelazo i stal170405  6,8700

Opakowania z metali150104130793824Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe Wiesław 

Ogrodowczyk

 5,9110

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,1330

Aluminium170402  54,6000

Ołów170403  2,2640

Cynk170404  0,0130

Żelazo i stal170405  463,9310

Cyna170406  0,0050

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  6,7650
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Opakowania z papieru i tektury1501011468402218381708791Skup Surowcó 

Wtórnych

 2,5800

Opakowania z metali150104  0,0190

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,3370

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1630

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,3210

Papier i tektura191201  2,4000

Metale żelazne160117140543960TDM Electronics Sp. z 

o.o.

 37,1070

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  181,2610

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  346,7770

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  7,7610

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,9760

Aluminium170402  516,7950

Żelazo i stal170405  109,8370

Mieszaniny metali170407  62,2800

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,4200

Żelazo i stal1704050162325318361320813P.H.U. BUD-KAR 

PAWEŁ CICHOCKI

 634,0400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101670207512TRANS-ZLOM Lipiec 

Mariusz

 342,3000

Żelazo i stal170405  503,1000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302080107960205341004378GOSPODARSTWO 

ROLNO-NASIENNE 

"ROL-NAS" SP. Z O.O.

 0,3760

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,0000

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z1403780755311013059P.H.U. AGA-MET A. 

GOLEJEWSKA 

STACJA DEMONTAŻU 

W-72

 619,9010
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  677,5640

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  143,3710

Metale żelazne160117  3,2750

Tworzywa sztuczne160119  0,0480

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4990

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,5850

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1270

Żelazo i stal170405  234,8810

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601047104941881130161558TEDIPOL Teodora 

Gołembiowska

 217,7750

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801036708522249481118718NZOZ Gabinet 

Stomatologiczny "MM"

 0,0120

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602141414200179482271089PHU "AXEL" PC 

KAROL ZABORSKI

 0,1600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0050

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0010

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.20.A5500662507581485220Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

AUTO Irenusz 

Klimaszewski

 700,3980

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

1603041421485575671800664USŁUGI ROLNE Jakub 

Morawski

 108,0000
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G51.57.Z1301354235660012839AUTO ZŁOM S. 

MATUSZEWSKI

 35,0700

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  0,4500

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302K74.50.A6113973557742132806Przedsiębiorstwo 

Remontowo - 

Budowlane Agencja 

pracy Tymczasowej 

HYDRO BUD SERWIS 

Cezary Jóźwiak

 0,1600

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  11,9700

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  380,4900

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  632,7600

Zmywacz farb lub lakierów080121  11,3700

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  3,8200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  37,6600

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  3,9000

Opakowania z papieru i tektury150101  150,6500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  15,6770

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  12,9060
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  73,9030

Zużyte opony160103  3,7730

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3950

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,6400

Szkło170202  3,2400

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  243,1600

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  2,6200

Papier i tektura191201  0,7700

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,1600

Opakowania z papieru i tektury1501011405943015691330581EKO BELLA Anna 

Gulczyńska

 9,1330

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  86,0500

Opakowania z metali150104  9,5560

Metale żelazne191202  1 664,5900

Tworzywa sztuczne200139  0,0500

Urządzenia zawierające freony2001230157229831132484981Media Markt Sp. z o.o.  15,1900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  13,4110

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  15,1000
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Opakowania z papieru i tektury1501010153378489521687145Gucio Warszawa 

Michał Szulc

 9,4300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,6400

Metale żelazne191202  0,9500

Metale żelazne160117146460240Andreas Metal s.c. 

Andrzej Bojanowski, 

Dariusz Szczepański

 10,8780

Metale nieżelazne160118  1,8690

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  6,6500

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,8140

Aluminium170402  19,2820

Ołów170403  3,2350

Żelazo i stal170405  150,9520

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  10,3250

Baterie i akumulatory ołowiowe1606015512038607611219731AUTO SERWIS ANNA 

GACIOCH

 0,2700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602141417599396981566772Violin Violetta 

Maksymiuk

 110,0000

Zgary z hutnictwa żelaza100280G51.57.Z7125370518241677754Firma 

Handlowo-Usługowa 

ŻABOKLICKI Sp. j.

 20,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  49,8000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  3 026,6000

Opakowania z metali150104  30,0000

Metale żelazne160117  231,5000

Metale nieżelazne160118  1,7000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,3300

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1000

Aluminium170402  1,0000

Żelazo i stal170405  5 715,6000

Mieszaniny metali170407  8,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102142699702TOMIPAK. SP. Z O.O.  44,9310
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213140367048MEGA-TECH S.C. 

Andrzej Tyszka, Piotr 

Tyszka

 0,0150

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,0450

Papier i tektura191201  309,2970

Tworzywa sztuczne i guma191204  4,6630

Opakowania z papieru i tektury150101G52.12.Z0008802315250004757MOKPOL 

SPÓŁDZIELNIA 

SPOŻYWCÓW

 2,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,0000

Opakowania ze szkła150107  0,9800

Opakowania z metali150104710203096Andrzej Marian Lech  4,8000

Aluminium170402  2,5000

Żelazo i stal170405  802,9000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.20.A1403949097621914384AUTO-KASACJA 

DAST T&B 

STEFANIUK

 143,2550

Aluminium170402  3,4700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1418873995242680231SYNTOM S.A.  2,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  19,2000

Opakowania z metali150104  57,1000

Metale żelazne160117  10,1500

Metale nieżelazne160118  87,4000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  101,8000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  408,1190

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  1,3790

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0720

Miedź, brąz, mosiądz170401  524,6000

Aluminium170402  699,7000

Ołów170403  44,2000

Cynk170404  37,5000

Żelazo i stal170405  830,5000

Cyna170406  0,0400
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Mieszaniny metali170407  0,3000

Metale200140  615,0000

Zużyte opony160103670856825OPONEX JACEK 

PUCHAŁA

 301,9000

Zużyte opony160103430937840TBT  40,3900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DH25.21.Z1702846695811030150KNAUF INDUSTRIES 

Polska Sp. z o.o.

 347,5000

Odpady żelaza i stali1910010107012035221001130Firma 

Handlowo-Usługowa 

Wojciech Nowakowski

 0,2060

Odpady metali nieżelaznych191002  0,0350

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

2003011419368961251203830Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w Zielonce 

Sp. z o.o.

 624,0000

Opakowania z papieru i tektury1501017123518438212239709PUK Serwis Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością z 

sidzibą w Siedlcach

 206,9200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  440,3200

Opakowania ze szkła150107  606,5800

Zużyte opony160103  33,6170

Żelazo i stal170405  0,3000

Urządzenia zawierające freony200123  0,5800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,8730

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8,8610

Metale200140  0,8600

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318DH25.22.Z7103570728260002537POLLENA S.A. 

FABRYKA 

OPAKOWAŃ 

KOSMETYCZNYCH  

W ŁASKARZEWIE

 0,1236

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  4,0000

Odpady spawalnicze120113  0,0100

3232



Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  2,4600

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  48,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  13,6700

Opakowania z drewna150103  11,8600

Metale żelazne160117  3,8800

Metale nieżelazne160118  0,3900

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  26,9000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1302051416186011231171794Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w 

Piasecznie Sp. z o.o.

 0,8110

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0000

Opakowania z papieru i tektury150101014097900SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

MAŁGORZATA 

GOLIŃSKA, SŁAWEK 

GOLIŃSKI

 195,2800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  35,1700

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,1300

Aluminium170402  5,5200

Ołów170403  5,7500

Żelazo i stal170405  66,8900

Papier i tektura191201  426,4700

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805F45.33.B0105269701180027224"KOZAK" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGO-HANDLOWE

 50,0000  11,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z7504068338380008229"GO-MET" Grzegorz 

Sobol

 118,0900

Opakowania z metali150104  17,0510

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  24,2520

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  17,0720
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Miedź, brąz, mosiądz170401  81,6450

Aluminium170402  49,3760

Ołów170403  3,5800

Cynk170404  2,0340

Żelazo i stal170405  1 305,3800

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1310

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213012144675GRODNO SA  100,0040

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104712378635KOMA Marcin Robert 

Pechcin

 0,0150

Odpady tworzyw sztucznych070213  5,1200

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  0,5720

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,5500

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,8960

Opakowania z papieru i tektury150101  1 323,5820

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 739,8080

Opakowania z metali150104  0,3390

Opakowania wielomateriałowe150105  0,5290

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  200,9700

Opakowania ze szkła150107  516,1140

Opakowania z tekstyliów150109  9,2760

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,2470

Zużyte opony160103  1,1140

Filtry olejowe160107  0,4390

Metale żelazne160117  0,2240

Metale nieżelazne160118  0,1080

3234



Tworzywa sztuczne160119  22,6120

Inne niewymienione elementy160122  2,2700

Inne niewymienione odpady160199  0,3320

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,4150

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0880

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,8400

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0230

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,0640

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,6030

Tworzywa sztuczne170203  2,0450

Mieszaniny metali170407  0,3350

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,8920

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  39,6990

Papier i tektura191201  12,8250

Tworzywa sztuczne i guma191204  56,2880

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  116,7620

Papier i tektura200101  134,4000

Szkło200102  2,4450

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  1,7980

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  31,1500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  32,0210

Metale200140  3,9200
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Odpady ulegające biodegradacji200201  1,8470

Odpady wielkogabarytowe200307  50,6240

Odpadowa masa roślinna020103O90.02.Z6103967217742330021"EKO-MAZ" Sp. z o.o. 

w Płocku

 55,1000

Popioły lotne z węgla100102  179,9200

Opakowania z papieru i tektury150101  41,3700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  66,5700

Opakowania z metali150104  1,5400

Opakowania wielomateriałowe150105  1,4800

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  357,4600

Opakowania ze szkła150107  96,1500

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,2600

Zużyte opony160103  26,1100

Inne niewymienione odpady160199  4,8200

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  23,3000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  78,7100

Gruz ceglany170102  0,5800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  221,1800

Tworzywa sztuczne170203  3,0200

Żelazo i stal170405  4,3900

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  33,9000

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0110

Papier i tektura200101  21,1400

Szkło200102  38,2800

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  47,4900

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,4950
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  6,3100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  7,5100

Tworzywa sztuczne200139  6,9400

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  305,6500

Odpady ulegające biodegradacji200201  456,8900

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  78,9200

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  10 469,9000

Odpady wielkogabarytowe200307  91,0600

Opakowania z drewna1501030170530845291083676JOY Grzegorz Guzak  2 752,2880

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101010758150PPHU TEDMARK S.C.  25,4000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,7000

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,9000

Aluminium170402  9,6000

Żelazo i stal170405  48,7900

Metale żelazne191202  34,1000

Metale nieżelazne191203  0,0800

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101O90.01.Z0132888155321203465Przedsiebiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "LEKARO" 

Jolanta Zagórska

 6,7000

Opakowania z papieru i tektury150101  1,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,3000

Opakowania z drewna150103  36,9000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  512,1000

Opakowania ze szkła150107  31,2000

Tworzywa sztuczne160119  40,9000

Inne niewymienione elementy160122  61,8000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0000
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 253,5000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  3 926,0000

Drewno170201  274,3000

Odpadowa papa170380  88,8000

Żelazo i stal170405  4,8000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  77,3000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  47 733,6000

Tekstylia200111  0,4000

Urządzenia zawierające freony200123  65,2490

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,2190

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  28,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  94,9000

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  20,2000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  4 487,4000

Odpady z targowisk200302  11,0000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  51,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  228,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606016707522157991006271PHU BOGMAR Marta 

Siwierska

 0,0200

Opakowania z papieru i tektury150101550667853Gmina Jednorożec  0,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  25,5000

Opakowania ze szkła150107  71,8000
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106F45.23.A0105629315210088989PIREM Sp. z o.o.  71,7500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  97,2000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  3,4000

Odpady ulegające biodegradacji200201  61,6800

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  90,7300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z0158303075242513846FIGON s.c. Figura 

Mirosław Gontarek 

Andrzej

 88,6000

Opakowania z metali150104  419,0920

Metale żelazne160117  393,8460

Metale nieżelazne160118  1,0600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5900

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0470

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,0060

Aluminium170402  12,4660

Ołów170403  0,7900

Żelazo i stal170405  4 592,1264

Mieszaniny metali170407  49,0900

Metale200140  8,8300

Opakowania z papieru i tektury1501011420967835361872161Miejsko-Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej w Serocku

 1,7400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,8000

Opakowania ze szkła150107  1,6400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,8490

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  11,6000

Urządzenia zawierające freony200123  0,2070
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,3110

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,3930

Odpady ulegające biodegradacji200201  58,0400

Odpady wielkogabarytowe200307  14,6400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201020156661381181579078Firma 

Usługowo-handlowa 

RAD-MAG Radosław 

Plichta

 1,7240

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,5590

Opakowania z metali150104  25,3510

Metale żelazne160117  1 669,7900

Metale nieżelazne160118  17,4650

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3040

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  19,4690

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,6080

Aluminium170402  72,0140

Ołów170403  0,6280

Cynk170404  8,6620

Żelazo i stal170405  2 766,1020

Mieszaniny metali170407  0,3000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,2370

Papier i tektura191201  31,8490

Metale żelazne191202  20,5800

Metale200140  11,3020

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

2001210157230141132485064MEDIA MARKT 

POLSKA SP.Z 

O.O.Warszawa II 

Spółka komandytowa

 0,1870

Urządzenia zawierające freony200123  15,2150

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  11,6290
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8,0000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

2001210157524351132490680SATURN PLANET SP. 

Z O.O.WARSZAWA II 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1700

Urządzenia zawierające freony200123  3,6600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,6140

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  7,4000

Opakowania z papieru i tektury1501010156725351231013865Papirus s.c. Anna 

Sobczyk, Rafał 

Derkacz

 1 883,2340

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  27,9700

Papier i tektura191201  2 693,8220

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201030172906255342079792P.H.U. METALEX 

RAFAŁ BŁAZEJEWSKI

 0,1280

Opakowania z metali150104  5,2110

Metale żelazne160117  4,2490

Metale nieżelazne160118  10,4130

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,3800

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0040

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,1980

Aluminium170402  21,7580

Ołów170403  0,8580

Cynk170404  0,7620

Żelazo i stal170405  771,0690

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,7790

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z5500462007581547406ADAMS s.c.  24,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  32,6000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  32,4000

Opakowania z metali150104  18,5000

Metale żelazne160117  180,9000

Metale nieżelazne160118  0,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,7080

Tworzywa sztuczne170203  2,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,7000

Aluminium170402  15,1000

Ołów170403  0,1000

Cynk170404  0,4000

Żelazo i stal170405  908,2000

Mieszaniny metali170407  0,5000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,9000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,6000

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102I60.24.A7124802048211528529Firma 

Handlowo-Usługowa 

"EKO-MED" Andrzej 

Banasiuk

 0,0360

Roztwory utrwalaczy090104  0,0360

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,2090

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  1,4550

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  13,9230
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Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,3740

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  0,0020

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,4410

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  1,1820

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203046719253799482084424"EKO-SAM"  Sp. z o.o.  0,2100

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  3,7600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  3,1300

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,1000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  4,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  8,8800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  108,8100

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,8720

3243



Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,3100

Zużyte opony160103  4,4200

Filtry olejowe160107  0,9600

Płyny hamulcowe160113  0,1900

Metale żelazne160117  3,0000

Metale nieżelazne160118  0,1000

Tworzywa sztuczne160119  19,3000

Szkło160120  0,7000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1850

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2200

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  2,1600

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  0,8300

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2,4800

Skratki190801  4,3840

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  11,9960

Papier i tektura200101  111,7200

Szkło200102  737,9700

Urządzenia zawierające freony200123  2,6550

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  9,4060
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  9,8190

Tworzywa sztuczne200139  216,0900

Metale200140  10,4900

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  5,7410

Odpady ulegające biodegradacji200201  1,4200

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 339,0800

Odpady wielkogabarytowe200307  2,0900

Opakowania z papieru i tektury1501015513144017591605080Przedsiebiorstwo Usług 

Komunalnych i 

Rolniczych Sp. z o.o.

 9,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,8000

Opakowania ze szkła150107  41,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,1000

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514DG24.42.Z0021835591180023143CHANCE ZAKŁAD 

FARMACEUTYCZNY 

J. JAWORSKI, MARIA 

JAWORSKA Sp.j.

 0,7160

Opakowania z papieru i tektury150101  0,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,2500

Opakowania wielomateriałowe150105  0,1810

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0060
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0030

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011462224638381631114MARI CAR MARIUSZ 

KAŁĘCKI

 0,0433

Szkło2001026700282707991537844Samorządowy Zakład 

Usług Komunalnych

 26,5000

Tworzywa sztuczne200139  1,1000

Opakowania z papieru i tektury1501010106112625260032330AVIO-STAR GRAŻYNA 

DOMAŃSKA

 0,5000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0800

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  331,0000

Gruz ceglany170102  56,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  64,1000

Odpadowa papa170380  2,0000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  0,2500

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  15,0000

Opakowania ze szkła1501071459490165090031106Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Dominika Pawłowska

 59,3400

Szkło200102  24,9200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214G51.90.Z0062343831180000314HILTI POLAND SP. Z 

O.O.

 1,0020

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501100104148281130070318SKLEP OGRODNICZY 

"GROSZEK"S.C.

 0,0000
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Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0202038715924578741575554EKO-MAT 

TRANSPORT, 

ZBIERANIE 

PRZETWARZANIE 

ODPADÓW Andrzej 

Jaworski

 15,8300

Inne niewymienione odpady020399  0,0092

Inne niewymienione odpady030199  0,9200

Inne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna zawierające 

substancje niebezpieczne

030205  0,0980

Odpady z nieprzetworzonych 

włókien tekstylnych

040221  2,8390

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  249,2500

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  10,3700

Odpady zawierające rtęć060404  0,0580

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070101  30,4500

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  10,8000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  2,9200

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  0,2000

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  3,4800

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110  3,5000

Inne niewymienione odpady070199  0,6000

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070207  10,2960

Odpady tworzyw sztucznych070213  7,0900

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  3,9120

Inne niewymienione odpady070299  1,5500
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Przeterminowane środki 

ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  0,2100

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,0570

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  33,1200

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  134,2920

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  2,4450

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  1,5400

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  54,9950

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  1,0500

Inne niewymienione odpady080199  20,4330

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,6000

Inne niewymienione odpady080299  0,1140

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  12,3000

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  1,2250

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,4280

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0600

Zdyspergowany olej inny niż 

wymieniony w 08 03 19

080380  2,2240

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  5,3000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  23,9800
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Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  2,7800

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  5,0000

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  79,2400

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  8,8630

Kwasy trawiące110105  12,8950

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  19,2900  7,7160

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  46,8300

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  8,0800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  79,4400

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  9,7400

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  11,4700

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,5900

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  0,3960

Opakowania z papieru i tektury150101  3,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,5150

Opakowania z metali150104  0,6500

Opakowania wielomateriałowe150105  0,6000

Opakowania ze szkła150107  3,4210
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,4810

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  93,1360

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  129,5270

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6480

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,8000

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  14,3000

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  2,3200

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  64,4500

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  3,2320
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Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  9,7660

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  6,9770

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0800

Inne baterie i akumulatory160605  0,0020

Inne niewymienione odpady160799  7,3600

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  7,3000

Szkło170202  2,3000

Żelazo i stal170405  2,4600

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  0,3000

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,8700

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

0701042208174525833075591ITP GREEN 

PROJECTS SP Z O O

 18,6500

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  73,5000

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,4400

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  4,8900

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  29,2400

Opakowania z metali1501041408844995342285362KOLOR-MET SKUP 

ZŁOMU METALI 

KOLOROWYCH 

LESZEK JUSZCZYK

 4,5000

Metale nieżelazne160118  0,3500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,6150

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,7000

Aluminium170402  40,9000

Ołów170403  0,7000

Cynk170404  0,1000
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Żelazo i stal170405  2 291,8000

Mieszaniny metali170407  1,1000

Opakowania z papieru i tektury1501010004223105250004875Spółdzielnia Pracy 

Surowców Wtórnych

 2 120,6400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,4200

Opakowania z metali150104  22,6640

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  39,6730

Miedź, brąz, mosiądz170401  43,3450

Aluminium170402  57,8430

Ołów170403  2,1380

Cynk170404  13,6840

Żelazo i stal170405  7 052,2390

Papier i tektura191201  2 985,7800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301056727161988121761475PPUH "TRAK" Sp. z 

o.o. Tomasz Kwaśnik, 

Zdzisław Przerwa

 1 918,7000

Odpadowa serwatka0205801417172375291762897ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI Sp. z 

o.o.

 284,0000

Odpady z destylacji 

spirytualiów

020702  42,4020

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  571,0000  5,7100

Żelazo i stal170405145983190F.H.T. SYN-POL 

Michał Rogala

 4 219,7000

Opakowania z papieru i tektury1501011429964237611499357AUTO PARTNER 

Marchwicki Rafał

 9,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,1000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303081304378745691617302S.C."Zielone Miasto" 

J.Smoliński, A. 

Smolińska

 136,7260

Odpady tworzyw sztucznych070213  59,9910

Opakowania z papieru i tektury150101  619,9690

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  395,4150

Opakowania z drewna150103  7,4380

Opakowania z metali150104  41,6000

Opakowania wielomateriałowe150105  29,7600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  365,0800

Opakowania ze szkła150107  103,2100

Papier i tektura191201  341,5400
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Metale żelazne191202  27,8700

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,6500

Papier i tektura200101  21,7400

Metale200140  3,0800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602139327128749151626618KACZMAREK 

ELECTRIC S.A.

 0,3950

Opakowania z papieru i tektury1501010120533175250002244Spółdzielnia 

Transportowo-Usługow

o-Handlowa

 10,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1300063065661001571ZUH "AUTO-ZŁOM" G. 

KIERZKOWSKI

 8,1500

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  255,7500

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  23,8200

Metale żelazne160117  37,0050

Metale nieżelazne160118  2,4070

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,8600

Żelazo i stal170405  49,5180

Mieszaniny metali170407  0,0700

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701011406394467742755513Usługi Transportowe 

Sprzętowo-Handlowe 

Andrzej Bogucki

 360,2800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  726,8800

Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506  277,0000

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  40,6600

Odpady tworzyw sztucznych0702131406187055222133891AN KRUSZEWSKI 

SZCZEPAN 

KRUSZEWSKI

 10,4190

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  399,8550

Tworzywa sztuczne i guma191204  3,1020

Odpadowe piaski i iły010409O90.02.Z6701819597962197966Chimirec Polska Sp. z 

o.o.

 241,5250

Inne niewymienione odpady010599  3,4200
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Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  39,9850

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  3,7450

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  8,7210

Inne niewymienione odpady030399  2,9740

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  14,5570

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  0,1120

Odpady z wykańczania inne niż 

wymienione w 04 02 14

040215  0,0530

Odpady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

040219  7,1780

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  49,0480

Odpady z mokrej obróbki 

wyrobów tekstylnych

040280  63,4250

Inne niewymienione odpady040299  0,2360

Osady z dna zbiorników050103  21,4120

Zaolejone osady z konserwacji 

instalacji lub urządzeń

050106  9,7200

Inne kwasy060106  0,6420

Inne niewymienione odpady060199  0,2290

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  0,8830

Odpady zawierające rtęć060404  0,0200

Odpady zawierające inne 

metale ciężkie

060405  0,0420

Inne niewymienione odpady060499  0,0060

Inne niewymienione odpady060899  0,2580

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  0,0140

3254



Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  1,1270

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  13,2210

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  69,7450

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 01 11

070112  3,1370

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070203  57,0550

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  0,7580

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070210  3,2400

Odpady tworzyw sztucznych070213  80,3940

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  7,4190

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  238,6720

Inne niewymienione odpady070299  21,0800

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070401  2,0250

Przeterminowane środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480  0,0490

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503  4,4330

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  13,2290

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  0,0200
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Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  0,8720

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  0,0030

Inne niewymienione odpady070599  0,0870

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070601  10,1010

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  3,0590

Zwroty kosmetyków i próbek070681  67,0490

Inne niewymienione odpady070699  19,7250

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  1,7880

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070708  0,4040

Inne niewymienione odpady070799  0,0340

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  189,3830

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  87,6260

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  13,6940

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  127,9140

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  10,8720

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  41,4640

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  7,8460
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Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  3,8350

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  70,7680

Zmywacz farb lub lakierów080121  3,9810

Inne niewymienione odpady080199  8,3380

Odpady proszków 

powlekających

080201  68,1860

Inne niewymienione odpady080299  2,0790

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  13,4590

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  11,1900

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  126,2800

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  21,2230

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  75,7670

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  6,0410

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,6400

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  2,1700

Inne niewymienione odpady080399  0,7770

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  21,7020

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  93,9560

Osady z klejów i szczeliw 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080411  2,0230

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  15,2680
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Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  8,1000

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  3,3170

Odpady izocyjanianów080501  0,2070

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  4,2820

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  26,8040

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  8,8770

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  52,9160

Inne niewymienione odpady101199  0,5930

Wybrakowane wyroby101382  0,1990

Kwasy trawiące110105  0,5180

Alkalia trawiące110107  0,3410

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  4,1030

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  21,9470

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  488,6330

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  102,9800

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  19,8350

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  2,3220

Inne odpady110302  0,1270

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  8,9740

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  5,1690

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,7540

3258



Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,9870

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  3,2910

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  0,4060

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  106,0350

Odpady spawalnicze120113  5,1690

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  0,5240

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  2,7260

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,1350

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  5,8210

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  6,6530

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  6,4940

Inne niewymienione odpady120199  1,0910

Wodne ciecze myjące120301  1,4280

Emulsje olejowe zawierające 

związki chlorowcoorganiczne

130104  0,0210

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  1,0000

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  6,6140

Inne oleje hydrauliczne130113  1,8040

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  56,2410

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  13,3120
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Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  198,8660

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  0,1850

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  0,6870

Oleje zęzowe ze statków 

żeglugi śródlądowej

130401  0,9330

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  8,3290

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  11,0650

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  6,8510

Benzyna130702  0,4610

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  13,9380

Inne emulsje130802  0,4300

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,9420

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  45,3280

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  0,5790

Opakowania z papieru i tektury150101  424,7380

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  217,2170

Opakowania z drewna150103  10,7170

Opakowania z metali150104  21,4700

Opakowania wielomateriałowe150105  88,8230

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  13,4920

Opakowania ze szkła150107  2,5620
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  173,9880

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  2,9160

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  239,2880

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  140,2070

Zużyte opony160103  191,4580

Filtry olejowe160107  51,0140

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  1,6190

Płyny hamulcowe160113  4,8140

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  9,2290

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,2150

Metale żelazne160117  136,2600

Metale nieżelazne160118  3,1610

Tworzywa sztuczne160119  236,0220

Szkło160120  70,6400

Inne niewymienione elementy160122  33,6420

Inne niewymienione odpady160199  59,1980

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,6640
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  7,0940

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  18,7060

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  1,2240

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,8020

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  9,4310

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  35,6050

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  28,4910

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  190,8710

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  30,8200

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  1,5710

Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  0,6100

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  13,2060

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0120
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Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  2,7480

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  1,5660

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  101,1080

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,1350

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0750

Inne baterie i akumulatory160605  0,2670

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,6380

Inne niewymienione odpady160799  0,0340

Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale 

przejściowe lub ich 

niebezpieczne związki

160802  0,9800

Zużyte ciecze stosowane jako 

katalizatory

160806  0,0110

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  16,6080

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  10,8150

Stężone uwodnione odpady 

ciekłe (np. koncentraty) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161003  0,5810

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  1,2660

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0300

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  1,9330
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1,1940

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  11,8500

Drewno170201  80,5410

Szkło170202  25,1340

Tworzywa sztuczne170203  19,3600

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  32,2000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  1,3560

Odpadowa papa170380  2,3600

Aluminium170402  0,0280

Żelazo i stal170405  27,1110

Mieszaniny metali170407  2,5520

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,5290

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny 

niż wymieniony w 17 05 07

170508  338,0000

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  0,6830

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  27,1150

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  0,8620

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2,9010

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  3,8210

Szlamy i inne odpady 

uwodnione z oczyszczania 

gazów odlotowych

190106  0,7640

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  10,1790
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Skratki190801  4,2790

Zawartość piaskowników190802  1,5460

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  18,0000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  2,1850

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  0,0180

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  65,9420

Inne niewymienione odpady190899  12,0000

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  0,9270

Zużyty węgiel aktywny190904  0,3150

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  1,3220

Inne niewymienione odpady190999  0,3590

Papier i tektura191201  0,8990

Metale żelazne191202  0,2110

Tworzywa sztuczne i guma191204  8,7790

Papier i tektura200101  5,9670

Szkło200102  0,2830

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0270

Oleje i tłuszcze jadalne200125  1,1020

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,7740

Tworzywa sztuczne200139  0,2600

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G51.57.Z1302371707611006892AUTO-SZROT, 

Skup-Sprzedaż 

Samochód i Części, 

Punkt Skupu Złomu i 

Metali Kolorowych, 

Adam Milewski

 17,3350

Metale żelazne160117DJ27.51.Z7500128388380005403KORNAK 

MAŁGORZATA 

KORNAK MACIEJ 

KORNAK SP.J.

 3,1400
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Żelazo i stal170405  69,4700

Metale żelazne191202  8,4900

Metale200140  24,9300

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803181463487211251618560Miejski Zakład 

Oczyszczania w 

Wołominie Sp. z o.o.

 0,1100

Opakowania z papieru i tektury150101  143,0600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,1100

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0170

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0500

Zużyte opony160103  12,3200

Filtry olejowe160107  0,1600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0050

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  537,5800

Odpadowa papa170380  10,0730

Szkło200102  23,6800

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,2100

Urządzenia zawierające freony200123  10,3150

Oleje i tłuszcze inne niż 

wymienione w 20 01 25

200126  0,0160

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  1,0590
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Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,1100

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,5200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  32,2750

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  17,3890

Tworzywa sztuczne200139  2,3160

Odpady ulegające biodegradacji200201  1,8600

Odpady wielkogabarytowe200307  180,1700

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  322,1200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101E40.30.A1415116948121878705KOZIENICKA 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA Sp. z 

o.o.

 285,2000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2,5000

Urządzenia zawierające freony200123  1,7000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,4000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  111,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  3,9000
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Opakowania z drewna1501037116654338231241423P.H.U. W&W  226,4900

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001017103043318210009193HEMI KOSIERADZKI 

WYSOKIŃSKI SP J

 6,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0038

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701010152072938361214726P.H.U. "JAD-MAR"  45,5000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803182917707909591452482Kolporter S.H.  0,1819

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,4000

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,9090

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501101470291205661302054PPHU Dariusz 

Zmudczyński

 0,1200

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,0150

Metale żelazne160117  13,7420

Metale nieżelazne160118  0,8820

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,0330

Miedź, brąz, mosiądz170401  33,9760

Aluminium170402  53,2000

Ołów170403  0,9700

Cynk170404  2,5630

Żelazo i stal170405  1 946,5600

Metale żelazne191202  30,8510

Miedź, brąz, mosiądz170401142997776F.H.U. Andrzej 

Krawczyk

 19,5500

Aluminium170402  62,5000

Żelazo i stal170405  1 520,2000

Opakowania z metali150104672893061Firma 

Handlowo-Usługowa 

"SIGMA" Anna 

Osińska Jankowska

 0,6350
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Miedź, brąz, mosiądz170401  2,3520

Aluminium170402  2,7790

Ołów170403  0,4710

Żelazo i stal170405  890,6710

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208G51.90.Z0122649131130888326Carrier Polska Sp. z 

o.o.

 0,9130

Freony, HCFC, HFC140601  0,6890

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0810

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  7,7220

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0280

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  1,7650

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2100

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308O90.02.Z1403474717621913545Baj-Pros Eko Sp. z 

o.o.

 258,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  649,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  32,4000

Opakowania ze szkła150107  1,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0320

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3010

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  8,9000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  44,0000

Żelazo i stal170405  17,2000

Mieszaniny metali170407  7,0000

Papier i tektura191201  1 239,8000
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Papier i tektura200101  101,0000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,2000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601047116325708221041668PHU "FOX" Kazimierz 

Lis

 1 113,2400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  27,1600

Zużyte opony160103G50.20.A7103160678211004418AUTOMARKET 

Chełstowski Jerzy

 1,8350

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501026706792407980005931PVG POLSKA SP.Z 

O.O.

 0,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201031468789338111769765SCAN-MET SPÓŁKA Z 

O.O.

 0,0060

Opakowania z metali150104  38,4620

Metale nieżelazne160118  1,0050

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,0190

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,2650

Miedź, brąz, mosiądz170401  123,3490

Aluminium170402  133,6450

Ołów170403  10,9780

Cynk170404  5,5020

Żelazo i stal170405  257,2500

Cyna170406  0,0530

Mieszaniny metali170407  16,3640

Tlenki metali zawierające 

metale ciężkie

0603150103313441180042910"Metex" Sp. z o.o.  3,6000

Tlenki metali inne niż 

wymienione w 06 03 15

060316  11,3400

Odpady zawierające rtęć060404  0,5970

Inne niewymienione odpady060799  4,0500

Inne niewymienione odpady061099  136,7400

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,9100

Inne niewymienione odpady070299  61,5430

Inne niewymienione odpady070699  1,0600

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  2,4000
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Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,6000

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  1,1000

Inne niewymienione odpady080199  0,0120

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  1,2000

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,8000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1700

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,8600

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  7,6800

Uwodnione szlamy z 

czyszczenia kotłów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100122  3,3400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  133,6000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  17,1800

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,1150

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1,2200

Odpady spawalnicze120113  0,0550

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0100

Inne niewymienione odpady120199  4,9600

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0250
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Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  8,9640

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,3500

Opakowania z papieru i tektury150101  227,9130

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,2000

Opakowania z metali150104  165,1100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,7400

Opakowania ze szkła150107  0,5210

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  6,4360

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0150

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  23,8080

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  4,1880

Filtry olejowe160107  0,8930

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0700

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,0150
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Metale żelazne160117  164,2870

Tworzywa sztuczne160119  7,8540

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,3420

Inne niewymienione elementy160122  1,4810

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0390

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,4460

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  10,8540

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  12,6200

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,7390

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  31,8800

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  2,9200

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0690

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0930

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  24,6200

Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale 

przejściowe lub ich 

niebezpieczne związki

160802  128,3800
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Zużyte katalizatory zawierające 

metale przejściowe lub ich 

związki inne niż wymienione w 

16 08 02

160803  63,7900

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,4620

Tworzywa sztuczne170203  0,0280

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  24,1400

Odpadowa papa170380  14,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,5160

Aluminium170402  30,6460

Żelazo i stal170405  1 649,1720

Mieszaniny metali170407  156,8260

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1040

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,3070

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  289,6400

Papier i tektura191201  27,5900

Metale żelazne191202  47,8220

Papier i tektura200101  13,0260

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,1540

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,3200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8,7400
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

2001360129384641250839508"JURANT" SP. J. A. 

MATEJAK, J. 

BORKOWSKI

 0,1300

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

1201090107924301230018369BH MOTOR OIL M.G. 

POMIANOWSCY Sp. 

J.

 0,5900

Inne oleje hydrauliczne130113  4,0140

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  16,6300

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,1400

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,8990

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0150

Filtry olejowe160107  0,5600

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,2180

Opakowania z papieru i tektury150101DB17.21.Z0004560888230002337SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW CHEGOS

 275,1200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  64,5500

Papier i tektura191201  31,3300

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

0402221409147117962651164"MA-GA" Maciej 

Gabryś

 1,4500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  13,1000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  487,0700

Odpadowa papa170380  3,2400
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Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,2200

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  29,2600

Odpady ulegające biodegradacji200201  0,7400

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  0,8200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G51.90.Z7104112398231101739"AKSO" Wojciech 

Markowski PHU

 5,4710

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104130012755PUH Remigiusz 

Morawski

 18,3750

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  0,2800

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308130849217 00021ABC RECYCLING 

AGNIESZKA 

WYSZCZELSKA

 47,9000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 198,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 218,5000

Opakowania z metali150104  14,2000

Metale żelazne160117  5,2000

Tworzywa sztuczne160119  3,8000

Żelazo i stal170405  8,1000

Papier i tektura191201  301,7000

Tworzywa sztuczne i guma191204  15,6000

Papier i tektura200101  2,7000

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104DH25.24.Z0111330205311002831FOTEK 

WIELOBRANŻOWY 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWY 

KAZIMIERZ FOTEK

 33,7000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  552,8500

Odpady tworzyw sztucznych070213  344,6400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  30 399,0000

3276



Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  90,5710

Opakowania z papieru i tektury150101  12,2990

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 369,8780

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106G51.53.B0119948395240104150"Ozon" E. Zielińska, J. 

Ostrowski s.j.

 2,9800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  869,8800

Opakowania z metali150104G51.57.Z5507142517621145098"STAL-MET" Jolanta 

Glinka

 0,4745

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  836,1960

Metale żelazne160117  8,6400

Metale nieżelazne160118  0,0550

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4910

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8880

Aluminium170402  3,9155

Żelazo i stal170405  377,1015

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602131405940705222437970LAGO MEDIA  0,0090

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0590

Opakowania z papieru i tektury1501010100411785361026408VICTORIA - 

RECYCLING Andrzej 

Kadłubowski

 99,5500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  66,6380

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  3,7660

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  26,5250

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  20,9060
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  6,4930

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,2130

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1860

Aluminium170402  0,1990

Mieszaniny metali170407  6,2200

Papier i tektura191201  90,7280

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011459386915342360336EKORR AGNIESZKA 

RYBICKA

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  0,5000

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  30,2720

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  18,2780

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  2,4500

Wybrakowane wyroby żeliwne100980G51.57.Z7101599238221834943Skup i Sprzedaż Złomu 

s.c. Jan i Barbara 

Iwańczuk

 0,8250

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  53,1780

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2100
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Opakowania z metali150104  27,2210

Metale żelazne160117  2 207,8810

Metale nieżelazne160118  30,9510

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,0060

Aluminium170402  5,2930

Żelazo i stal170405  1 406,2650

Metale żelazne191202  844,0850

Metale nieżelazne191203  10,1000

Metale200140  11,8400

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318G51.17.Z6303030237791011327JERONIMO MARTINS 

POLSKA S.A.

 2,7000

Opakowania z papieru i tektury150101  30 540,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 092,7000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  8,9000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701010132926271130013059Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Usługow

e DAL-KOP Mirosław 

Dębiec

 7 154,0000

Gruz ceglany170102  5 321,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  10 216,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101610218942Zaklad 

Transportowo-Budowla

ny Włodzimierz 

Sulkowski

 1 592,8400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  26,6000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  2 398,7000

Opakowania z papieru i tektury150101G50.10.B2601986735661655769"IRMA" Maciej 

Daszkiewicz

 238,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  194,7020

Zużyte opony160103  1 463,6400

Papier i tektura191201  56,3400
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011302952855681243248Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe KAMM 

Kamil Szymański

 1,0500

Metale żelazne160117  1 312,9700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,8800

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  157,0000

Gruz ceglany170102  4,0000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  1,6000

Żelazo i stal170405  5 283,8700

Metale żelazne191202  201,3700

Opakowania z metali150104G51.57.Z7116772418221507322P.H.U. "METAL-MIX" 

MICHAŁ KOBYLIŃSKI

 16,8800

Metale żelazne160117  77,4700

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,0360

Aluminium170402  7,1750

Żelazo i stal170405  275,3900

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501061415342351250158889Krymar Krystyna 

Szczebra

 10,2000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  173,0000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  71,1600

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  4,6000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

1602110110840435210080410AGED SP. Z O.O.  57,6070

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,7800

Zużyte opony160103271432519"ERGUM" Krzysztof 

Rutkowski

 529,2390

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602146101905347740030059F.H. ANPEXIM Tomasz 

Stępniak

 0,0954
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Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

1602115513394247571411852KUŹNIA s.c. Bogdan 

Bagiński, Wojciech 

Chodyna

 0,0450

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  14,6310

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0450

Urządzenia zawierające freony200123  5,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011424299831132403557VOLMER PARTS Piotr 

Batarowski

 3 311,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010172163855361617581"JUREX II" Konrad 

Boniecki

 428,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  40,5750

Aluminium170402  95,4230

Ołów170403  4,1690

Cynk170404  795,0000

Żelazo i stal170405  216,8330

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011414727291230322825MADAR Autorecykling  262,4100

Odpady tworzyw sztucznych0702131428952481251594902Euro Trade S.C. 

Monika Łazarska, Filip 

Hołtyn

 0,5440

Opakowania z papieru i tektury150101  125,4630

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  732,9650

Tworzywa sztuczne170203  67,0190

Papier i tektura191201  628,3280

Tworzywa sztuczne i guma191204  26,7000

Zużyte opony160103690103056HANDLOPEX S.A.  221,1000

Inne baterie i akumulatory160605G51.90.Z0111045805210124521SCHILLER POLAND 

SP. Z O.O.

 0,0140

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104711632296 00030"PATRYK" Andrzej 

Zagrodzki

 81,2410

Miedź, brąz, mosiądz170401  26,2000

Aluminium170402  57,2000

Ołów170403  1,5000

Cynk170404  0,8000

Żelazo i stal170405  1 186,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101I60.24.B1303733585681409766USŁUGI 

TRANSPORTOWE I 

HANDEL OBWOŹNY 

GEREK JAKUB

 78,5520

Metale żelazne160117  38,0760
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Miedź, brąz, mosiądz170401  5,9410

Aluminium170402  10,3490

Żelazo i stal170405  3 278,3520

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z6729886207971158256MA-KOLOR-EKO 

Marzena Bobrowska

 7,4350

Opakowania z metali150104  43,5480

Metale żelazne160117  103,4170

Metale nieżelazne160118  4,4550

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,2180

Miedź, brąz, mosiądz170401  30,8060

Aluminium170402  85,6920

Ołów170403  0,3360

Cynk170404  1,9910

Żelazo i stal170405  4 299,0680

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801031407406887962660341Indywidualna Praktyka 

Lekarska Aneta 

Król-Iwaniuk

 0,0370

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803180119098165271107221ACTION S.A.  3,9540

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,8100

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,5400

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  8,7920

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,7000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,2600
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,6600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010123531431130729846SKUP ZŁOMU I 

METALI 

KOLOROWYCH JAN 

LISZKA

 0,6780

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,3130

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4700

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2760

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,6650

Miedź, brąz, mosiądz170401  60,2420

Aluminium170402  102,9020

Ołów170403  4,3150

Cynk170404  13,4050

Żelazo i stal170405  586,5950

Cyna170406  0,0760

Mieszaniny metali170407  0,0540

Metale żelazne191202  11,8790

Papier i tektura200101  120,2870

Opakowania z papieru i tektury150101DH25.22.Z0174781885342183911FOLPLAST s.c.  91,2400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  55,8300

Odpady tworzyw sztucznych0702137116236188261793624FOL-PLAST 

ZAWADKA SP. J.

 190,8900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  189,2800

Żelazo i stal1704051411222318241663048Firma Handlowo 

Usługowa "KAMET" 

Kamil Zdzieborski

 14 723,4550

Opakowania z papieru i tektury150101O90.01.Z7500120638380007460ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

GMINY MSZCZONÓW

 21,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  43,2000

Opakowania ze szkła150107  91,7000

Zużyte opony160103  8,9000
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Urządzenia zawierające freony200123  3,0900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,4500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,3600

Metale200140  2,4000

Odpady ulegające biodegradacji200201  169,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213G52.63.A0115246775260200187Zepter International 

Poland Sp. Z.O.O.

 0,0300

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z0111152301130045125KOLOROMET 

W.Mieńko&K.Chrzano

wski Sp.J.

 34,8000

Aluminium170402  38,2000

Ołów170403  3,6000

Cynk170404  5,1000

Żelazo i stal170405  5 510,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380DA15.33.A1407898787971947415"ALPEX" Sp. z o.o.  31,7000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601041400693221231046043Robert Staszewski, 

Jerzy Kamać 

"AUTO-ŁAZY" s.c.

 92,2480

Osady z odsalania0501021422899218261969046BLUE TRIP Daniel 

Sierański

 0,5960

Odpady tworzyw sztucznych070213  178,3670

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104DN37.10.Z6103518369710179970"SAMTRANS" 

WALCZAK 

REMIGIUSZ

 290,3840

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  20,8790

Odpadowa tkanka zwierzęca0201026729741677991894952"POLMINK" Sp.z o.o. 

Chów i hodowla 

zwierząt futerkowych

 16,9200

Odpadowa tkanka zwierzęca020202  716,5900

Zużyte opony1601036113418117761064595P.H.U. EWMIR  2,8000
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Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

1001010102515335210525823EKOBET-SIEKIERKI 

SP. Z O.O.

 3 793,6000

Popioły lotne z węgla100102  16 643,7000

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  10 526,3000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308142543420"Zielony Punkt 

Recykling"

 12,4400

Odpady tworzyw sztucznych070213  400,9320

Opakowania z papieru i tektury150101  25,1010

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  20,3500

Opakowania ze szkła150107  11,1200

Papier i tektura191201  1 231,6880

Metale nieżelazne191203  1,9500

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.30.B1301211605690005985P.P.H.U. "METALIX" 

Witold Wiesław 

Podlewski

 81,4950

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  5,9000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213K72.22.Z2767035849542311706WASCO S.A.  0,1800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  12,5030

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803180121363001180063444MK-3 Robert 

Kiełczewski

 0,0100

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318G52.11.Z0112700995261037737Tesco /Polska/ Sp. z 

o.o.

 0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101  12,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,4000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,2500
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,1120

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,0950

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,2810

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,1250

Baterie zawierające rtęć160603  1,4890

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  1,8960

Inne baterie i akumulatory160605  0,4700

Żelazo i stal170405  0,7000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,7990

Urządzenia zawierające freony200123  0,7000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  7,9610

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,3800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  11,5300

Popioły lotne z węgla1001020153151085242446268CERTUS 

TECHNOLOGIE 

BUDOWLANE Sp. z 

o.o.

 7 209,2400

Opakowania z metali1501041228956376772375884PAPC Sp. z o.o.  1 065,3000

Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z5500885177591000796HURT-DETAL Romuald 

Rolek

 824,4100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  576,3600

Opakowania z drewna150103  58,6500
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Opakowania ze szkła150107  159,1400

Żelazo i stal170405  213,0500

Opakowania z metali1501040174496985272363334ZŁOM-STAL Sp. z o.o.  39,7000

Metale żelazne160117  4,7000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1880

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7000

Aluminium170402  2,6000

Żelazo i stal170405  1 323,5000

Mieszaniny metali170407  1,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.54.Z2906228576571031020PRZEDSIĘBIORSTWO 

OBROTU WYROBAMI 

HUTNICZYMI 

„CENTROSTAL" 

SPÓŁKA AKCYJNA W 

KIELCACH

 16,6970

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  24,1980

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,8400

Żelazo i stal170405  192,3040

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

1601141400560645222758906ART-BOR II Sitek 

Hanna, Sitek Stanisław 

s.c.

 5,5400

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,7200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701010506263445422503039PRO-LAS 

Weremijewicz i 

wspólnicy Sp.j.

 483,1600

Asfalt zawierający smołę170301  298,2000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  5 602,2500

Skratki190801  8 256,4230

Zawartość piaskowników190802  5 608,6600

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  32,6400

Inne niewymienione odpady190899  3 928,3600  499,8900

Osady z dekarbonizacji wody190903  20 243,3400

Inne niewymienione odpady190999  87,9600  0,9000

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  987,7800  681,6460

Opakowania z papieru i tektury150101142570612DKM Property Sp. z 

o.o. Sp. K.

 7,1200

3287



Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,6200

Opakowania z metali150104  0,0310

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  218,0000

Gruz ceglany170102  34,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  139,2800

Inne niewymienione odpady170182  0,4800

Drewno170201  14,9400

Tworzywa sztuczne170203  8,6000

Żelazo i stal170405  4,1400

Miedź, brąz, mosiądz170401017511316Skup Złomu i meteli 

kolorowych A.Szostak

 1,9000

Aluminium170402  4,5000

Ołów170403  1,3000

Cynk170404  0,2000

Żelazo i stal170405  2,2000

Odpady żelaza i stali191001  662,4000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G51.57.Z6729951007981351285Marcin Skoczkowski 

Skup Złomu i 

Makulatury

 2 299,9960

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  13,4100

Miedź, brąz, mosiądz1704011434189645681570183PHU "GA-MEJ" Emilia 

Gerek

 6,0914

Aluminium170402  9,5516

Żelazo i stal170405  385,1700

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201041408426965272191235Suzanne Joker Ad 

Fundum

 1,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213  46,9230

Opakowania z papieru i tektury150101  0,3110

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  34,8240

Tworzywa sztuczne160119  8,6750

Tworzywa sztuczne170203  0,8000

Tworzywa sztuczne200139  3,0000

Opakowania z papieru i tektury1501011309546065661861049ZAKŁAD KOMUNALNY 

W GRUDUSKU

 1,0000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,0000

Opakowania ze szkła150107  3,0000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  216,0000

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z6727590327971001448Skup i recykling 

surowców wtónych 

Wiesław Walczak

 64,0600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,1100

Aluminium170402  6,9000

Żelazo i stal170405  24,1200

Papier i tektura191201  0,6200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010174953915291640823KARIMPOL  212,2100

Żelazo i stal170405  188,7300

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213450713243Pianka 

Electronics-Robert 

Pianka

 0,1350

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0350

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0100645701230060578SIR-COM Wywóz 

Nieczystości Płynnych 

i Stałych Stanisław 

Zajączkowski

 39,8800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  29,7400

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  697,4800

Opakowania ze szkła150107  306,2200

Zużyte opony160103  23,3000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 760,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 362,6000

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  61,8400

Urządzenia zawierające freony200123  1,6500

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,4600
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,5500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,9000

Tworzywa sztuczne200139  19,7900

Metale200140  1,9900

Odpady ulegające biodegradacji200201  403,8500

Odpady wielkogabarytowe200307  56,0000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104142025932EDMAR S.C. 

MARIUSZ MORTKA 

EDYTA SZYMAŃSKA

 1 574,5640

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  2,9370

Odpadowa masa roślinna020103O90.02.Z0117733111180094315"BYŚ" Wojciech 

Byśkiniewicz

 19,3160

Inne niewymienione odpady020199  5,8440

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  0,3760

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  0,9280

Odpady konserwantów020602  0,2820

Inne niewymienione odpady020699  1,6860

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  10,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  73,0120

Inne niewymienione odpady030199  0,1260

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  5,1200

Odpady zawierające rtęć060404  0,0080

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  1,4000

Inne niewymienione odpady070199  0,0400
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Odpady tworzyw sztucznych070213  53,3300

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,5300

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  98,3600

Inne niewymienione odpady070299  2,0400

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  74,9580

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,9200

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  0,1600

Inne niewymienione odpady080199  0,0400

Odpady proszków 

powlekających

080201  3,4800

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  1,6000

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,1640

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  2,1560

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,7500

Inne niewymienione odpady080399  0,7060

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  0,3000

Inne niewymienione odpady080499  0,8400

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  1,0000

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,0800

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  47,7200

Zgorzelina walcownicza100210  1 479,5600
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Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  2,8000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  1,8360

Odpady spawalnicze120113  0,2400

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  21,0200

Inne niewymienione odpady120199  1,0880

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,6000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  9,7540

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  1,1000

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  1,3400

Opakowania z papieru i tektury150101  6 675,7460

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 388,1440

Opakowania z drewna150103  116,4040

Opakowania z metali150104  14,5720

Opakowania wielomateriałowe150105  72,8120

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  13 129,0220

Opakowania ze szkła150107  372,6680

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  176,9320

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  5,8360
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  25,1260

Zużyte opony160103  68,7860

Filtry olejowe160107  1,4720

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0400

Płyny hamulcowe160113  0,2540

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,0740

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  2,6300

Metale żelazne160117  138,5600

Metale nieżelazne160118  13,2800

Tworzywa sztuczne160119  3,0740

Szkło160120  0,2040

Inne niewymienione elementy160122  6,2140

Inne niewymienione odpady160199  14,4300

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  38,3600

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  95,9520

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  35,0760

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,4020

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  33,3040

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  30,7700

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  286,4600
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,1200

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0600

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,1800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,4400

Inne baterie i akumulatory160605  0,8460

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  1,5200

Zużyte katalizatory 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

160807  0,0360

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0140

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  10 478,2800

Gruz ceglany170102  314,5000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  91,2000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  10 847,4140

Usunięte tynki, tapety, okleiny 

itp.

170180  33,4800

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  64,4000

Inne niewymienione odpady170182  17,0000

Drewno170201  3 102,8800

Szkło170202  24,0600

Tworzywa sztuczne170203  59,4820
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Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  12,6800

Odpadowa papa170380  327,1800

Aluminium170402  5,4000

Żelazo i stal170405  541,1360

Mieszaniny metali170407  408,2200

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  0,8000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2800

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  2 271,0200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  39,3580

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  7,3600

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  33,2400

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  14 239,9160

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  11,2140

Skratki190801  3,2800

Inne niewymienione odpady190899  0,8400

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  16,8000

Osady z klarowania wody190902  8,2000

Inne niewymienione odpady190999  0,3000

Papier i tektura191201  719,2120

Tworzywa sztuczne i guma191204  219,4940

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  77,5400

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  445,0800

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  4 246,4880

Papier i tektura200101  99,9640
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Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  29,5660

Odzież200110  0,1040

Tekstylia200111  3,7020

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  2,0360

Urządzenia zawierające freony200123  1,2740

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  965,9900

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0220

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,4200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  12,9460

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  633,6800

Tworzywa sztuczne200139  1,6940

Metale200140  24,9020

Odpady ulegające biodegradacji200201  838,7600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  4 610,1200

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  717 199,3920

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  146,5800

Odpady wielkogabarytowe200307  458,8260

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213G52.63.B0112724601130112844MERCURY 

COMPUTER MACIEJ 

BEDNARSKI SP.J.

 0,0420

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2060

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110610029603AGRO-BUD Sp.j.  0,8175
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Żelazo i stal1704056709001188110005043IMPEXSTAL Waldemar 

Majewski

 2 125,5000

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801036103055817761150981PRYWATNA 

PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA 

lek. Anna Dobruch

 0,0110

Opakowania z metali150104G51.57.Z6101107947741043526P.W. "KRON" Robert 

Lewandowski

 361,3280

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  91,9660

Metale żelazne160117  202,3450

Metale nieżelazne160118  27,5720

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  17,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  329,9600

Miedź, brąz, mosiądz170401  185,7290

Aluminium170402  366,8240

Ołów170403  14,3400

Cynk170404  9,4520

Żelazo i stal170405  8 151,0980

Mieszaniny metali170407  3,3120

Metale żelazne191202  21,5000

Popioły lotne z węgla100102DI26.63.Z7100218928220000555P.P.U.H. "CEMTON"  1 192,0600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602160171711685311501505Stowarzyszenie 

Sportowe KONTRA

 11,0000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,5630

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  14,5190

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  258,9430

Tworzywa sztuczne200139  8,0880
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Odpadowa tkanka zwierzęca0202020052815938370000120"AGROMAKS" Sp.z 

o.o.

 364,5000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  38,7000

Inne niewymienione odpady020299  82,9000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202DF23.20.B5316850767542673302Orlen Centrum 

Serwisowe Sp. z o.o.

 0,0860

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0020

Opakowania z papieru i tektury150101G52.63.A0163098488381541003Skup sprzedaż 

surowców wtórnych 

Ireneusz Stefański

 82,4400

Papier i tektura191201  400,2500

Opakowania z papieru i tektury1501015507504947581598987P.P.H.U. Dariusz 

Gawrych

 393,5300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  48,9800

Żelazo i stal170405  17,1000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203047500441238371219984PPHU "ZEBRA" Sp.J 

Zaczkowska Edyta, 

Zaczkowska Barbara, 

Zaczkowski Władysław

 5,9000

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,3000

Popioły lotne z węgla100102  179,9200

Opakowania z papieru i tektury150101  140,1900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  31,5700

Opakowania z drewna150103  0,7000

Opakowania ze szkła150107  4,4320

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0450
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,1470

Zużyte opony160103  21,6000

Tworzywa sztuczne160119  3,1500

Szkło160120  28,4820

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0110

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,5220

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  573,7590

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  405,0950

Gruz ceglany170102  336,7000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,1430

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  1 850,8400

Drewno170201  31,6900

Szkło170202  34,2620

Tworzywa sztuczne170203  7,3900

Odpadowa papa170380  546,2800

Żelazo i stal170405  22,2060

Mieszaniny metali170407  4,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,9070

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  9 440,9900

Urobek z pogłębiania inny niż 

wymieniony w 17 05 05

170506  1 119,9800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  488,3900

3299



Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 404,6900

Skratki190801  206,1820

Zawartość piaskowników190802  206,7900

Szkło200102  0,9860

Metale200140  0,5000

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  27,7200

Odpady ulegające biodegradacji200201  183,9600

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  74,5300

Miedź, brąz, mosiądz170401011355507PPHU "KAM-POL" 

KRZYSZTOF 

ŁATACHA

 1,0400

Aluminium170402  23,5900

Żelazo i stal170405  539,9000

Metale żelazne191202  18,1000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.20.A1300084005660003527ZAKŁAD 

WIELOBRANŻOWY 

USŁUGOWO-HANDLO

WY,,DELTA"

 22,4800

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  1,1800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z6707329517961004793Jan Styński  17,6400

Opakowania z metali150104  8,1800

Metale nieżelazne160118  8,0900

Miedź, brąz, mosiądz170401  32,5300

Aluminium170402  26,1900

Ołów170403  2,4710

Cynk170404  1,3100

Żelazo i stal170405  13,2200

Cyna170406  0,1530

Odpady tytoniowe0203820128453435212755711SITA RADOM SP Z 

O.O.

 62,2000

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  201,4200

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  2 619,0000
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Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

050109  803,5800

Odpady zawierające rtęć060404  0,0020

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  0,0900

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070203  3,1600

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  17,6050

Inne niewymienione odpady070299  15,0800

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  13,0720

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070401  66,0080

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503  7,4600

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 05 11

070512  23,5400

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  21,2800

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  5,0500

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  1,5200

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  328,0400

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  1,2600
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Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  74,7410

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  17,1400

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  20,8900

Zużyte roztwory trawiące080316  0,9000

Inne niewymienione odpady080499  6,5600

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  1,1350

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,0200

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  175,7500

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  23 298,9500

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  522,9400

Kwasy trawiące110105  15,1200

Alkalia trawiące110107  230,7900

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  65,7800

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  18,8200

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych

110503  5,2900

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,6000

Wodne ciecze myjące120301  320,9970

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  1,9500
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Inne oleje hydrauliczne130113  5,1100

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,0350

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  41,0840

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  8,5140

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  1,3030

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  19,9600

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  2,6800

Benzyna130702  0,2000

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,8910

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  19,2320

Opakowania z papieru i tektury150101  6 391,1380

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 295,2330

Opakowania z drewna150103  581,6000

Opakowania z metali150104  374,3230

Opakowania wielomateriałowe150105  391,7450

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  124,8600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,0350

3303



Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  4,7390

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  40,3370

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,3120

Metale żelazne160117  11,6390

Metale nieżelazne160118  3,6400

Tworzywa sztuczne160119  2,7200

Inne niewymienione odpady160199  3,0810

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  174,1740

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  14,1490

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  38,2430

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,9070

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,8110

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  3,6610
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Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0530

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0790

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,9230

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0470

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0950

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  22,1800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  49,2000

Żelazo i stal170405  349,2590

Mieszaniny metali170407  0,6500

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  352,5600

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  0,5300

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  8,0600

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,1740

Szlamy z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812  592,7000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  3 046,1800
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Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  413,6600

Miedź, brąz, mosiądz1704016100157947750006861"MARSYL" 

IMPORT-EXPORT 

Sylwester Kostrzewski

 0,8629

Aluminium170402  3,2027

Ołów170403  0,1000

Żelazo i stal170405  352,8840

Metale żelazne160117140366630J&A Jacek Jerzy 

Szymankiewicz

 15,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,9000

Aluminium170402  53,7000

Żelazo i stal170405  1 056,1000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

2001336702237297971945741Gmina Jasieniec  4,3000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303085504126277580000692STORA ENSO 

POLAND S.A.

 3 082,0500

Opakowania z papieru i tektury150101  47 074,0920

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 936,8490

Papier i tektura191201  7 721,0660

Papier i tektura200101  101,5900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011418467567743111485PPHU GLOBALDEX 

Jadwiga Sikorska i 

Wojciech Kamiński 

Sp.j.

 43,1400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  3,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,5700

Inne niewymienione odpady120199  1 811,6900

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,9400

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,1300
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Opakowania z papieru i tektury150101  3,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  14,1700

Opakowania z drewna150103  23,3200

Opakowania z metali150104  78,9200

Filtry olejowe160107  0,2400

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  1,9000

Metale żelazne160117  8,1300

Tworzywa sztuczne160119  0,3400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1600

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0500

Aluminium170402  9,9800

Żelazo i stal170405  2 139,4600

Mieszaniny metali170407  0,1400

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  3,1200

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  57,2000

Inne niewymienione odpady020399G51.57.Z8303882668671868072RAN-DICKMAR SP Z 

O.O.

 6,8000

Inne niewymienione odpady020499  0,8000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  13,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  0,0550

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  4,9000

Inne niewymienione odpady050799  1,6000

Kwas siarkowy i siarkawy060101  0,0750

Kwas fluorowodorowy060103  0,0340

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  4,3000

Odpady zawierające rtęć060404  0,0130

Inne niewymienione odpady060899  0,6000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,2460
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Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  0,0670

Odpady tworzyw sztucznych070213  10,6000

Odpady zawierające 

niebezpieczne silikony

070216  0,0010

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  2,5000

Inne niewymienione odpady070299  0,2000

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  1,4500

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  0,3100

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,0060

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  23,1490

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  1,7000

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  1,4540

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  0,1300

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  3,9200

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  1,0000

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,3250

Inne niewymienione odpady080199  8,9000

Odpady proszków 

powlekających

080201  1,4000
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Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  1,9800

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,0600

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,1590

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  1,6000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,1830

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  8,9470

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  1,0000

Nieprzerobione żużle z innych 

procesów

100202  7,0000

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła zawierające 

substancje niebezpieczne

101113  0,1040

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 

10 13 12 i 10 13 13)

101306  119,5000

Inne niewymienione odpady101399  0,0100

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  0,9940

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  0,3000

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  4,2730

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,1680

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116  0,2800

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  0,0500

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  20,5000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  1,6000
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Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  15,1320

Odpadowe emulsje i roztwory 

olejowe z obróbki metali 

zawierające chlorowce

120108  1,7950

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  186,4120

Odpady spawalnicze120113  17,9000

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  1,3230  0,0140

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  6,2000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  4,8000

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  0,2200

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  0,0600

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  3,0000

Inne niewymienione odpady120199  0,1000

Wodne ciecze myjące120301  1,6580  0,0160

Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109  0,1890

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  102,1410

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  22,7200

Oleje hydrauliczne łatwo 

ulegające biodegradacji

130112  1,1600

Inne oleje hydrauliczne130113  76,7630

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  3,0280
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Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  849,3280

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  69,1800

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  6,8910

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1 625,2700

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  456,6660

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  0,0060

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  11,8320

Oleje zęzowe ze statków 

żeglugi śródlądowej

130401  1,8000

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  0,2560

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  13,9810

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  4,8360

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  7,1150

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  1,4470

Olej opałowy i olej napędowy130701  5,4370

Benzyna130702  0,3020

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  15,5410

Inne niewymienione odpady130899  46,5900

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,3570
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Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  78,2740

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  3,5800

Opakowania z papieru i tektury150101  79,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  30,1000

Opakowania z drewna150103  9,8000

Opakowania z metali150104  0,0300

Opakowania wielomateriałowe150105  0,1000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,6000

Opakowania ze szkła150107  0,5000

Opakowania z tekstyliów150109  0,4000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  39,1100

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  1,9620

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  101,9780

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  55,5000

Zużyte opony160103  124,1000

Filtry olejowe160107  82,6460

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,6000
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Płyny hamulcowe160113  5,6310

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  22,4550

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  6,2000

Metale żelazne160117  193,0000

Metale nieżelazne160118  0,1000

Tworzywa sztuczne160119  105,6000

Szkło160120  56,5000

Inne niewymienione elementy160122  37,4000

Inne niewymienione odpady160199  6,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,5650

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  5,2680

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  32,1000

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,3310

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  13,3000

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,5240

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,3000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,0020

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,0300

Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  0,9000
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,9100

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,4110

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,7180

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  32,4170

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0070

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1000

Inne baterie i akumulatory160605  0,3000

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  0,0790

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  1 204,6510  0,1300

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  11,5200  0,1100

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  28,4000  0,2800

Stężone uwodnione odpady 

ciekłe (np. koncentraty) inne 

niż wymienione w 16 10 03

161004  1,1000  0,0100

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  1,7000

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  168,6600

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,0600
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  0,7000

Drewno170201  10,6000

Szkło170202  4,7000

Tworzywa sztuczne170203  8,1000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  3,8000

Odpadowa papa170380  3,9000

Aluminium170402  0,0100

Żelazo i stal170405  30,3000

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  0,0120

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,6000

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  1,7000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  32,9000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  0,7500

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  0,0500

Pyły z kotłów zawierające 

substancje niebezpieczne

190115  0,0110

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  0,1000  0,0010

Zawartość piaskowników190802  0,4000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  0,0100

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  44,6000  0,4400

Zużyty węgiel aktywny190904  2,1000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,0100
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Metale żelazne191202  0,2000

Odpady ciekłe i stężone 

uwodnione odpady ciekłe (np. 

koncentraty) z oczyszczania 

wód podziemnych zawierające 

substancje niebezpieczne

191307  45,1660  0,4500

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,0600

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,0300

Żelazo i stal170405012686092"METAL-STAL" Sp.z 

o.o.

 571,8800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110DN37.20.Z0064692125321046416SURMET Zdzisław, 

Mieczysław Dąbrowski

 8,7210

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,5370

Aluminium170402  2,5500

Ołów170403  0,1390

Żelazo i stal170405  30,7040

Mieszaniny metali170407  3,1710

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102017355106SILVERFIX Jolanta 

Kopacz

 86,5000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318G51.85.Z0157199175272432667DIGITAL SOLUTIONS 

DYSTRYBUCJA 

POLSKA SP. Z O.O.

 1,1120

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1080

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,4350

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222DN36.11.Z6103701767741456406P.P.H.U. GRET-POL 

G.K. Gąsiorowska

 8,1000

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

1601140152798555212786663Help Com Artur Wiecki  0,4080

Aluminium170402  0,0110

Żelazo i stal170405  0,0630

Opakowania z papieru i tektury1501015512053917611438775MZGKiM Sp. z o.o.  22,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  30,4000

Opakowania z metali150104  0,3000

3316



Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  38,3000

Opakowania ze szkła150107  62,3000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  7,1000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,3000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  9,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4000

Papier i tektura191201  41,0000

Urządzenia zawierające freony200123  0,7000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,3000

Tworzywa sztuczne200139  1,9000

Metale200140  6,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  33,8000

Drewno170201F45.22.Z1301976025691000783Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Handlow

e "WAPNOPOL" 

Nowakowski Adam

 0,0000

Żelazo i stal170405

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501106102232007761001778"DANEW" Sp. J. - 

Andrzej Gapiński

 0,0750

Urządzenia zawierające freony2001231401149101132645622Saturn Planet Polska 

Sp. z o.o. Warszawa III 

Spółka Komandytowa

 11,6290
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,1990

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  14,6000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601041418156497742823812Stacja Demontażu 

Pojazdów Radosław 

Wist

 648,9880

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181015781773Mabau Polska Sp. z 

o.o.

 10,6800

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

0203050129140095272098636VEOLIA Usługi dla 

Środowiska 

S.A.Oddział w 

Tomaszowie 

Mazowieckim

 63,4800  6,3480

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  44,4900

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  1,5740

Inne niewymienione odpady070299  0,1310

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  1,9800

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  199,1400

Wybrakowane wyroby101382  64,5000

Inne oleje hydrauliczne130113  0,3960

Opakowania z papieru i tektury150101  27,0500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  10,8630

Opakowania wielomateriałowe150105  10,5800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,7470
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,1410

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0960

Zużyte opony160103  0,2710

Filtry olejowe160107  0,0460

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0070

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2990

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0300

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,0680

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,1170

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0580

Gruz ceglany170102  370,8200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  524,7600

Inne niewymienione odpady170182  41,5800

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  56,1600

Aluminium1704020119116589521124910ALUTOP Sp. z o.o.  130,7310
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136345722577792231060PHE NOWA-FRANCE 

SP. Z O.O.

 0,5743

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,3572

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.20.A6102540337742253131Zakład Usług 

Mechaniki Pojazdowej 

"DIAGMER" Jerzy 

Pietrzak

 45,4650

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  0,6550

Opakowania z papieru i tektury150101142176890MAKJAN Sp. z o.o.  91,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  42,5600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5 037,2300

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  3 913,3000

Drewno170201  533,8900

Szkło170202  1,5000

Odpadowa papa170380  9,7000

Żelazo i stal170405  2,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,4000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,3000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  833,8800

Odpady zawierające rtęć0604046114104697741080987COMECO  0,8239

Odpady tworzyw sztucznych0702130106694745241814468"BRU-PJL" Zdzisław 

Bruzio

 10,7950

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  7,9400

Opakowania z metali150104  2,1800
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,3720

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,2250

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  34,2530

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,5120

Aluminium170402  11,3740

Żelazo i stal170405  146,4180

Mieszaniny metali170407  1,7850

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303081206166916783047988Złomex Surowce Sp. z 

o.o.

 1,2100

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  5 442,4150

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  143,9600

Opakowania z papieru i tektury150101  864,1580

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  186,8920

Opakowania z metali150104  399,2850

Metale żelazne160117  1 264,8570

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  75,8060

Miedź, brąz, mosiądz170401  93 995,6400

Aluminium170402  220 844,5000

Ołów170403  2,9130

Cynk170404  7,9720

Żelazo i stal170405  61 297,0100

Cyna170406  0,0340

Mieszaniny metali170407  21,4700

Złom żelazny usunięty z 

popiołów paleniskowych

190102  261,4900
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Papier i tektura191201  2 311,1100

Metale żelazne191202  1 038,5500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102145927569TOMKAT Eko Trade 

Katarzyna 

Grzywaczewska

 0,8400

Opakowania z metali150104  67,8800

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

1603041418842547582228057Usługi ppoż i bhp 

STRAŻPOL Grzegorz 

Gołaszewski

 3,4000

Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  8,6200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101712474126Firma Usługowo 

Handlowa Piotr 

Sikorski

 0,3000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,6000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  5,1000

Opakowania z metali150104  99,1000

Metale żelazne160117  1,5000

Metale nieżelazne160118  44,2000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  66,6910

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,7000

Aluminium170402  116,1000

Ołów170403  0,5000

Cynk170404  0,5000

Żelazo i stal170405  199,5000

Mieszaniny metali170407  6,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  11,6000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

1502020000446417740003097Przeds. Eksploatacji 

Rurociągów Naftowych 

"Przyjaźń" S.A. w 

Płocku

 0,1340

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206DL33.20.B0110403761180001408Johnson Controls 

International Sp. z o.o.

 0,0440
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0020

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0060

Inne kwasy060106O90.02.Z0110884505260050701Eko Bilans 

Gospodarka Odpadami 

Tomasz Drzazga

 0,3000

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  1,1850

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116  0,4200

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  37,9300

Opakowania z metali150104  0,2000

Opakowania ze szkła150107  18,8960

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  2,1960

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0100
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,2170

Tworzywa sztuczne160119  5,2000

Inne niewymienione odpady160199  1,8000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,5300

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,5290

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,2430

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,3400

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0430

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0030

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  6 960,6000

Gruz ceglany170102  3 117,9500

Usunięte tynki, tapety, okleiny 

itp.

170180  3,3000

Drewno170201  179,2300

Szkło170202  1,4000

Tworzywa sztuczne170203  19,0770

Asfalt zawierający smołę170301  5,3000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  25,4500

Odpadowa papa170380  144,8040

Aluminium170402  0,0030

Mieszaniny metali170407  14,4140
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Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  1 047,9500

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  47,7500

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  51,2570

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 099,9560

Papier i tektura200101  1,2810

Metale200140  9,0400

Odpady ulegające biodegradacji200201  10,4400

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  163,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  6,9690

Opakowania ze szkła150107G52.48.G0108171995261009959CASTORAMA 

POLSKA SP. Z O.O.

 0,1730

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  1,2410

Urządzenia zawierające freony200123  0,1150

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,8790

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,4860

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,5540

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104G51.57.Z6708027238111033857ZAKLAD USŁUGOWO 

HANDLOWY "LOBO" 

GRZEGORZ 

PASZKIEWICZ

 13,1000

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  144,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  144,7000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,3000
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Opakowania z papieru i tektury150101  3 055,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  7 933,9000

Opakowania z metali150104  154,9000

Opakowania ze szkła150107  1 038,6000

Metale żelazne160117  1 079,0000

Metale nieżelazne160118  88,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1190

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  9,0000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  47,8000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  31,4000

Inne baterie i akumulatory160605  155,4000

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  157,8000

Aluminium170402  284,2000

Ołów170403  6,5000

Cynk170404  15,8000

Żelazo i stal170405  7 605,0000

Mieszaniny metali170407  114,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,8000

Papier i tektura191201  5 298,8000

Metale żelazne191202  25,0000

Metale nieżelazne191203  8,3000

Tworzywa sztuczne i guma191204  38,9000

Szkło191205  22,8000

Papier i tektura200101  358,5000

Szkło200102  204,6000

Tworzywa sztuczne200139  43,2000

Metale200140  15,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G51.57.Z7100561308240005780Węglobud PUH Janusz 

Saganowski

 13,0540

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,0430

Aluminium170402  8,0811

Ołów170403  0,2725
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Cynk170404

Żelazo i stal170405  144,0167

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,8104

Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.72.Z6104110537742372775ZAKŁAD PRODUKCJI 

SPOŻYWCZEJ 

ANPAROL S.C.

 295,1900

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

2001211405380181132608041SATURN PLANET 

POLSKA SP.Z O.O. 

WARSZAWA IV 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,1000

Urządzenia zawierające freony200123  3,2500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,7810

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,8000

Opakowania z papieru i tektury1501015507182507621066631SKRZAT Robert 

Wrzesiński

 1,5730

Opakowania z metali150104  60,2210

Metale nieżelazne160118  2,0110

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  142,0340

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,5850

Miedź, brąz, mosiądz170401  74,8730

Aluminium170402  127,7870

Ołów170403  3,9740

Cynk170404  4,0990

Żelazo i stal170405  2 617,2890

Papier i tektura191201  188,2110

Opakowania z papieru i tektury150101DE21.22.Z7103261438211006110PPHU PAP-TRANS 

SP.J. DANUTA I 

STEFAN SZYSZ

 1 611,4000

Papier i tektura191201  1 597,7700

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601040307631288251039765Grzegorz Grabowski 

MIRSTAL

 1 789,5970
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  154,3960

Zawartość piaskowników190802E41.00.A5504510187581102207Zakład Obsługi 

Rolnictwa w Troszynie

 3,1000

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  6,0000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501067100215678220009266MAGBUD Małgorzata 

Antosiewicz WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI 

STAŁYCH

 418,8400

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  383,7000

Opakowania z papieru i tektury150101K70.32.Z1300735215680000578ZARZĄD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ

 2,5700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,1200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,6400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,1400

Opakowania z papieru i tektury1501016113922869710410232Komunal-Bud Robert 

Ciećwierz

 3 207,0860

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  131,3380

Opakowania z metali150104  12,6080

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,7650

Miedź, brąz, mosiądz170401  9,7880

Aluminium170402  17,5800

Ołów170403  0,7480

Cynk170404  10,0330

Żelazo i stal170405  1 118,4090

Mieszaniny metali170407  7,6870

Papier i tektura191201  450,4200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102F45.50.Z1408420641181882109ECO.RECycling Sp. z 

o.o.

 18,6180
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  111,0540

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,8240

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,1000

Odpady wielkogabarytowe200307  0,3300

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380K74.70.Z9308769278941442800VACO SP. Z O.O.  58,0500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110670904435Włodzimierz Boczek 

Hurtownia Ogrodnicza

 0,3600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101672665383DOROTA 

STARZYŃSKA-MAKU

CH DORPOL

 251,2400

Odpady tworzyw sztucznych0702131422545491090002172HEATLAND Sp. z o.o.  454,3270

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  217,7440

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  104,1590

Tworzywa sztuczne160119  125,6660

Tworzywa sztuczne170203  13,7210

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208O90.02.Z7100161358240003083Samorządowy Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Łochowie

 0,0610

Opakowania z papieru i tektury150101  19,2400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  41,2240

Opakowania z metali150104  0,7100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  247,5300
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Opakowania ze szkła150107  114,6950

Zużyte opony160103  4,6040

Gruz ceglany170102  96,2100

Skratki190801  43,2000

Zawartość piaskowników190802  38,7300

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  895,0400  110,0300

Osady z klarowania wody190902  4,8000

Papier i tektura191201  18,9700

Metale żelazne191202  7,1700

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  155,7700

Papier i tektura200101  2,9700

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0050

Urządzenia zawierające freony200123  0,5000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2035

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,3160

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,7210

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,6300

Tworzywa sztuczne200139  1,2000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  17,8000

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  149,8600

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 192,0100

Odpady z targowisk200302  28,8800
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Odpady wielkogabarytowe200307  89,7700

Odpady zawierające rtęć0604041422998655291779484Tesla Recycling Sp. z 

o.o. SKA.

 0,2250

Odpady tworzyw sztucznych070213  1,6910

Odpady proszków 

powlekających

080201  27,8700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  692,8830

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  226,1240

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  115,7540

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  10,1070

Inne niewymienione odpady120199  29,1160

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6300

Opakowania z metali150104  50,3110

Metale żelazne160117  99,1310

Metale nieżelazne160118  658,6810

Inne niewymienione elementy160122  5,5410

Inne niewymienione odpady160199  4,9120

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  14,2000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  6 009,1980

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  781,8690

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  7,9640

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  4,8900

Inne baterie i akumulatory160605  5,5330

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  62,0000

Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale 

przejściowe lub ich 

niebezpieczne związki

160802  0,0400

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  6,0960

Tworzywa sztuczne170203  10,9850
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Miedź, brąz, mosiądz170401  6 396,7390

Aluminium170402  4 033,1300

Ołów170403  269,2140

Cynk170404  191,9410

Żelazo i stal170405  3 339,9560

Cyna170406  9,7560

Mieszaniny metali170407  333,5310

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  82,4140

Papier i tektura191201  13,8430

Metale żelazne191202  207,8780

Metale nieżelazne191203  1 242,1590

Tworzywa sztuczne i guma191204  492,2320

Szkło191205  5,4940

Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z1402150541132568413Bricoman Polska Sp. z 

o.o.

 2,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,3000

Opakowania z metali150104  0,1000

Opakowania ze szkła150107  5,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4400

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0070

Inne baterie i akumulatory160605  0,1000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0850

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011463410737681765611Wojciech Waszczyk 

"ZŁOM-POL"

 0,0360

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0540

Opakowania z metali150104  8,2760

Metale nieżelazne160118  1,5490

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,5300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  12,0620
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Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0060

Miedź, brąz, mosiądz170401  11,7870

Aluminium170402  14,0250

Ołów170403  0,3120

Cynk170404  0,4600

Żelazo i stal170405  498,5030

Cyna170406  0,0210

Metale200140  0,6990

Urządzenia zawierające freony200123G52.45.Z0101378375270005984EURO-NET SP. Z O.O.  643,3500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  227,2500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1 092,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.A0105200745340002584BEST Firma Handlowa 

Sp.J. A. Siedlecka, T. i 

J. Szyplińscy

 8,0020

Opakowania z papieru i tektury1501011418134615242676703MD PRESTIGE Sp. z 

o.o.-Spółka 

Komandytowa

 3 479,8580

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  251,1910

Opakowania z drewna150103  37,6100

Opakowania z metali150104  0,2100

Papier i tektura191201  17,5400

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203040124480855361273029P.P.H.U. EKON B. 

Sowińska, B. Janyga

 10,8870

Inne niewymienione odpady020699  10,6200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  5,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  3,1220
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,0300

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110  0,6700

Inne niewymienione odpady070199  22,3360

Odpady tworzyw sztucznych070213  5,6090

Odpady z dodatków inne niż 

wymienione w 07 02 14

070215  1,0800

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,2650

Inne niewymienione odpady070299  0,8200

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  1,8300

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  9,6620

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  37,4790

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  48,0000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,9000

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070710  6,9940

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  19,1090

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  3,6510

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  9,0600

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  6,8240

Odpady proszków 

powlekających

080201  51,7950

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  2,4450
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Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  0,1500

Inne niewymienione odpady080499  0,4200

Zgorzelina walcownicza100210  651,0400

Kwasy trawiące110105  0,1620

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  3,7490

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2240

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  16,3120

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  98,2270

Odpady spawalnicze120113  0,0100

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  2,4520

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0030

Wodne ciecze myjące120301  21,1000

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  0,1600

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  11,5330

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,6470

Inne oleje hydrauliczne130113  4,8440

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,8440

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  91,3630

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  15,9620
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Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,7060

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  299,0720

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  0,7550

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  2,3000

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  2,6120

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  18,0080

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  231,5450

Szlamy z kolektorów130503  0,0870

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  0,6350

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  334,3700

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  21,1080

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  0,5000

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  8,2520

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  3,8000

Opakowania z papieru i tektury150101  174,1670

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  70,9460

Opakowania z drewna150103  7,9910

Opakowania wielomateriałowe150105  82,6020

Opakowania ze szkła150107  1,1260
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  147,2500

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  109,8720

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  64,7020

Zużyte opony160103  99,6450

Filtry olejowe160107  56,7570

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,1590

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  8,4050

Płyny hamulcowe160113  7,5370

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  26,3880

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  3,7840

Zbiorniki na gaz skroplony160116  7,2310

Metale żelazne160117  166,5110

Metale nieżelazne160118  27,6060

Tworzywa sztuczne160119  185,8440

Szkło160120  141,7680

Inne niewymienione elementy160122  258,4780

Inne niewymienione odpady160199  24,2790

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  3,6630
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  16,7590

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0830

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,0580

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,2400

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  16,5720

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  20,8710

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  89,9210

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,3730

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0150

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  30,8460

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0090

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  1,8860

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  13,8370

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0190

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  282,5180
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Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  3,3400

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  4,4620

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  283,5500

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  6,5000

Drewno170201  8,3630

Tworzywa sztuczne170203  22,3670

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  127,9200

Odpadowa papa170380  0,7000

Żelazo i stal170405  15,7310

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,8450

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  1,8800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  55,4930

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,1140

Skratki190801  0,5000

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  101,5000

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  198,3350

Osady z klarowania wody190902  0,2800

Zużyty węgiel aktywny190904  1,0900

Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne

191206  20,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  2,8690
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Urządzenia zawierające freony200123712371998AGD-RTV Kurylek 

Dariusz Kazimierz

 5,3500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,5200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,1300

Miedź, brąz, mosiądz1704016701204787960037738Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy "Market" 

Marek Bargiel

 16,0920

Aluminium170402  0,3380

Żelazo i stal170405  1 235,2480

Odpady kory i korka0301016701320407962130169P.P.H.U. 

"DREW-TRANS" 

EXPORT - IMPORT 

WOJCIECH 

KWIATKOWSKI

 245,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  102,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601F45.32.Z3511571036761705562Suder & Suder Sp. z 

o.o.

 3,8120

Opakowania z metali150104I60.24.B0100556901230011077WĘGLO-TRANS I 

SKUP ZŁOMU 

ZBIGNIEW FABISIAK

 23,1947

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,5670

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,9781

Aluminium170402  7,3163

Ołów170403  0,0940

Cynk170404  0,3150

Żelazo i stal170405  673,4102

Cyna170406  0,0390

Mieszaniny metali170407  0,4900

Odpady z gospodarki leśnej020107F45.11.Z140242772DARBUD Dariusz 

Jarzyński

 7,8200

Tworzywa sztuczne160119  0,1600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  55,0000
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Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  230,0000

Drewno170201  3,2400

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  175,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  2,3000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  3,0000

Odpady tworzyw sztucznych0702136103884437740016651ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAN

DLOWO-USLUGOWY 

SŁAWPOL

 207,8000

Opakowania z metali150104  2,4100

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  2,9900

Papier i tektura191201  15,7000

Inne niewymienione odpady100899DG24.66.Z0010933921130003434CYNEL-UNIPRESS 

SP. Z O.O.

 0,9500

Zgary i żużle odlewnicze101003  6,2800

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,0570

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,3760

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,3820

Cyna170406  2,3670

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

2001210157230501132485070MEDIA MARKT 

POLSKA SP. Z O.O. 

WARSZAWA III Spółka 

Komandytowa

 0,0600

Urządzenia zawierające freony200123  16,8000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  8,6900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  22,5000
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140154849285222684036Arka sp. z o.o.  0,0500

Opakowania z papieru i tektury1501010163710205681149271P.P.H.I.U. ROBERT 

Robert Bochanek

 207,5900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  219,6300

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  3,4700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,9900

Metale nieżelazne191203  0,4733

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,9030

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G51.57.Z0081252505420208543Przedsiębiorstwo 

Gospodarowania 

Odpadami Odzysk Sp. 

z o.o.

 556,0410

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,0530

Metale żelazne191202  235,3510

Metale nieżelazne191203  5,9440

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601047100612948240006673"HOLDAR" Dariusz 

Wielgat

 15,9000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011410023508121284213"ANMAR - BUD" Marta 

Pokornicka

 10,4100

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0520

Inne niewymienione odpady120199  3,9900

Opakowania z metali150104  6,4740

Metale nieżelazne160118  0,3790

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  30,8530

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,4740

Aluminium170402  11,7200

Ołów170403  1,7620

Cynk170404  0,1670

Żelazo i stal170405  416,8200

Opakowania z papieru i tektury1501011458008707743210810SZKŁO BUD SP Z O O 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,0900

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0100

Żelazo i stal170405  0,4500
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110A01.41.A0155681928371663443Agrocentrum 

"Mazowsze" Sp. z o.o.

 0,1400

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

0605021401507008241561572"Mazowieckie 

Przedsiębiorstwo 

Ekologiczne" Danuta 

Hofman

 114,0000  114,0000

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,3290

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,1260

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,3000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1650

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1550

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,5030

Zużyte opony160103  2,7700

Filtry olejowe160107  0,0720

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0060

Płyny hamulcowe160113  0,0700
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Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,1000

Metale nieżelazne160118  2,4000

Tworzywa sztuczne160119  7,2560

Szkło160120  1,7000

Inne niewymienione elementy160122  0,9550

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0740

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2400

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0080

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,3840

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,0200  0,0190

Zużyte katalizatory 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

160807  0,0030

Odpadowa papa170380  6,9000

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  1,3000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  297,9440

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216DK29.56.B0101076581180718632ZALWA 

CENTRUM-SERWIS

 0,1000

Żelazo i stal170405  0,2000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208017319027 002351132316427PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.

 0,0580

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,3820

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  81,7000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,3000

Aluminium170402  0,0200

Żelazo i stal170405  6,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601DK29.56.A0125787355340000881ZAP SZNAJDER 

BATERIEN S.A.

 13 753,0910
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Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  8,0670

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

1701810106766815210421928STRABAG Sp. z o.o.  3 019,2000

Opakowania z papieru i tektury1501011405257258221966969Mariusz Abramowski  14,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  10,0000

Tworzywa sztuczne170203  0,5000

Odpady zawierające inne 

metale ciężkie

060405K73.10.B000325848 000185250008933INSTYTUT CHEMII 

ORGANICZNEJ PAN

 0,0200

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503  2,4080

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  0,7470

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201040122088205361061818ABC RECYCLING 

Robert Wyszczelski

 19,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213  3,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  405,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 837,2000

Tworzywa sztuczne160119  2,0000

Papier i tektura191201  93,8000

Metale żelazne191202  2,0000

Papier i tektura200101  5,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G51.57.Z0149928871181452946INTER CARS S.A.  661,0480

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203047507777428361620863BIOEKO COMPANY  5,5100

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  10,6300

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  104,2000

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  89,0400

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  4,4800

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  0,3400
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Oleje i tłuszcze jadalne200125  1,4300

Miedź, brąz, mosiądz170401141661376HORNET, Szerszeń 

Tomasz

 1,9100

Aluminium170402  6,6200

Żelazo i stal170405  180,4000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304DE21.25.Z1309228205661232684TARTEX Rzeczkowska 

Mariola

 499,8000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318015571515JM DATA S.C.  7,8930

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,1180

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,4000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216700440146FHU "ANKAR" Andrzej 

Sitnik

 16,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  18,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,0000

Aluminium170402  23,0000

Żelazo i stal170405  1,5690

Odpady ulegające biodegradacji200201145817473MR ROAD SERVICE 

SP Z O.O.

 3,6800

Papier i tektura191201G51.90.Z0109559321250038820P.H. NATRON 

SZCZAPA CZESŁAW

 40,2600

Inne niewymienione odpady0702996727428189482224948PPUH SUPRON 3  0,0900

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,5020

Żelazo i stal170405  0,8640

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101140456734"ZŁOMSTAL" ROBERT  

GRZEGORZ 

IWAŃCZUK

 1,8000

Metale żelazne160117  1 724,6800

Metale nieżelazne160118  63,9540

Inne niewymienione elementy160122  2,1300

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,6720

Aluminium170402  3,9950

Żelazo i stal170405  1 214,6580

Metale żelazne191202  677,7000

Metale nieżelazne191203  63,1700

Metale200140  0,0510
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Baterie i akumulatory ołowiowe1606010123395975220105057BPI-Poldham Sp. z 

o.o.

 91,5800

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  4,9250

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

1701071420344635272314198ECO-TEC MACIEJ 

MĄCZYŃSKI

 388,0000

Odpadowa papa170380  13,4000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  360,8930

Miedź, brąz, mosiądz170401140656210Skup Złomu  Dariusz 

Zakrzewski

 0,0600

Aluminium170402  0,8000

Żelazo i stal170405  8,8000

Opakowania z metali150104G51.57.Z7503339338370003377Skup Złomu Metali 

Kolorowych Piotr 

Pawłowski

 13,8000

Metale nieżelazne160118  8,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  24,3000

Aluminium170402  15,1000

Ołów170403  1,1000

Cynk170404  0,1000

Żelazo i stal170405  154,5000

Opakowania z papieru i tektury1501015507260537571013287Obwoźny Skup Złomu i 

Metali Kolorowych 

Grzegorz Michalski

 8,7020

Opakowania z metali150104  8,5430

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  6,7600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,3650

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  62,6660

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,1380

Aluminium170402  13,0610

Cynk170404  0,4730

Żelazo i stal170405  1 114,1000

Mieszaniny metali170407  0,6580

Urządzenia zawierające freony200123  192,7700
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  363,0800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  76,7150

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101I60.21.A0153139545252256724TRAMWAJE 

WARSZAWSKIE SP. Z 

O.O.

 150 103,0000

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  234,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  573,4700

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  7 970,0600

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny 

niż wymieniony w 17 05 07

170508  24 019,9600

Odpady tworzyw sztucznych0702131304530635691121972"JAREX" Skup Złomu, 

Sprzedaż Węgla 

Jolanta Boruszewska

 437,6900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12,9200

Metale żelazne160117  12,0000

Żelazo i stal170405  2 068,0140

Metale żelazne191202  50,0000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304O90.02.Z6903437258131021314Firma 

Usługowo-Handlowa 

"EKO-TOP" Sp. z o.o.

 0,2150

Inne niewymienione odpady020599  1,5200

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704  0,0160

Odpady szlamów 

defekosaturacyjnych

030309  0,5400

Odpady zawierające rtęć060404  0,0680

Zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne zawierające 

związki chlorowców

070209  0,0490

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,6760

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070608  0,0070
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,1610

Odpady proszków 

powlekających

080201  4,9700

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  27,2690

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  2,3260

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,1400

Inne niewymienione odpady080399  23,7470

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,7710

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  1,8320

Roztwory utrwalaczy090104  0,0360

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,1080

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,0550

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1,4000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,6700

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  0,0820

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0060

Inne niewymienione odpady120199  0,5480

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  10,9250

Opakowania z papieru i tektury150101  11,7180

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,9460

Opakowania wielomateriałowe150105  0,1170

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,1930
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,0520

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0920

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  38,2580

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  7,2890

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0510

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0070

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,4430

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,6740

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,2310
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Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,8670

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,3620

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,7750

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0200

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0430

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,2930

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  0,0600  0,0500

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0770

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,0090

Szkło170202  0,0050

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  158,5880
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  855,2750

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  12,6390

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  14,3300

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  1,6490

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  9,4910

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  43,3760

Odpady amalgamatu 

dentystycznego

180110  0,0060

Pozostałości z żywienia 

pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  2,1090

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  0,0810

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  9,0110

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  3,6980

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  0,0150

Tworzywa sztuczne i guma191204  13,3570
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,7370

Papier i tektura2001010107566871130186251"BOMIX" Bogumiła 

Czyżewska

 36,6000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606015306061817540271195P.H.U.P. OPOLTRANS 

Janusz Wiszczuk

 19,0610

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104DN37.10.Z1411065978121324622Złomowanie 

Ekologiczne 

Samochodów 

Mieczysław Ząbek

 575,9150

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318140683246AGO Recykling 

Damian Król

 6,6870

Opakowania z papieru i tektury150101  5,2000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0380

Zużyte opony160103  0,1280

Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209  0,0080

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  17,8690

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  13,9810

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  117,7790

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  16,3530

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,1840
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Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0240

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2080

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,3460

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0660

Inne baterie i akumulatory160605  0,0035

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,4010

Aluminium170402  0,0050

Żelazo i stal170405  0,3100

Urządzenia zawierające freony200123  15,4700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  26,7600

Odpady wielkogabarytowe200307  10,1430

Cynk twardy1105010171935085341086034WAMET Teresa 

Walczak

 0,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,8000

Opakowania z papieru i tektury150101  58,1000

Opakowania z metali150104  20,5000

Metale nieżelazne160118  0,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,9000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  20,4970

Miedź, brąz, mosiądz170401  31,7000

Aluminium170402  57,1000

Ołów170403  2,6000

Cynk170404  1,9000

Żelazo i stal170405  563,5000
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Cyna170406  0,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,6000

Papier i tektura191201  61,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  32,0000

Metale200140  185,5000

Opakowania z papieru i tektury1501011459077047611338246EKOSELL Pawel 

Kocięcki

 12,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  282,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602130105475585210121451PRZEDSIĘBIORSTWO 

WDROŻENIOWE 

PEKAR SP. Z O.O.

 5,5660

Inne baterie i akumulatory160605  0,0770

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012731165389541187322CMC CENTROZŁOM 

Sp. z o.o.

 26 978,9050

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 566,4400

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,1430

Inne niewymienione odpady120199  824,1600

Opakowania z metali150104  40,8890

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  4 055,8960

Metale żelazne160117  13 235,2660

Metale nieżelazne160118  181,6730

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1090

Miedź, brąz, mosiądz170401  148,5320

Aluminium170402  140,7970

Ołów170403  6,3620

Cynk170404  6,6400

Żelazo i stal170405  44 347,2690

Mieszaniny metali170407  0,0630

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3620

Metale nieżelazne191203  0,1030

Opakowania z papieru i tektury150101013131249Zakład Usług 

Komunalnych 

Krzysztof Goźliński

 48,9000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,9000

Opakowania ze szkła150107  33,5000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 607,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  14,6000

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  884,2000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602160128515105212711056LYRECO POLSKA 

S.A.

 29,9190

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011460772687962637810Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe MED

 1,1600

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

1611061407783377742970743TRANS-KOP Sławomir 

Sulkowski,Sylwester 

Sulkowski

 150,0000

Drewno170201  428,6100

Odpadowa papa170380  23,1000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  2 021,1500

Osady z dna zbiorników050103DF23.20.A6102048687740031260"PETROIL" SP. Z O.O.  1 932,3400

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  588,5800

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  139,2200

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  356,5000

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  58,1400

Inne niewymienione odpady130899  183,9200

Opakowania z papieru i tektury150101  3,2600

Papier i tektura200101  3,6070

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140111108695260004641BIOMEDICA POLAND 

SP. Z O.O.

 0,2000
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Żelazo i stal1704056114033347761198143FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "AUTO-KOMIS" 

Ewa Bolczak

 10,5600

Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.20.Z0110878341250436360ARCUS WIESŁAW 

JAMIOŁKOWSKI

 291,5140

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  33,0460

Opakowania z papieru i tektury150101  2,3300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  73,6320

Tworzywa sztuczne160119  3,5110

Tworzywa sztuczne170203  0,3730

Tworzywa sztuczne i guma191204  105,7620

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602141427378161070017638Paramedica Polska 

Sp. z o.o. Sp. k.

 0,1070

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,3980

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0200

Inne baterie i akumulatory160605  0,0070

Odpady tworzyw sztucznych0702131428904005661008076Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

"FOLPLIM"

 33,8300

Opakowania z papieru i tektury150101  59,1200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  241,0000

Papier i tektura191201  77,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213142539683RE-PLAST Krzysztof 

Paziewski

 66,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  113,5000

Tworzywa sztuczne160119  0,8000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117G51.57.Z7105015868231389781PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEROBU ZŁOMU 

METALI "SEGROMET" 

Sp. z o.o.

 3,3050

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  1,0800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1 595,9980

Inne niewymienione odpady120199  138,3600

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  16,2000
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Opakowania z papieru i tektury150101  52,1300

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  76,8500

Opakowania z drewna150103  29,1630

Opakowania z metali150104  1 315,9880

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0470

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  8,2650

Zużyte opony160103  8,2950

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  1 768,2780

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  4 069,2460

Filtry olejowe160107  0,0840

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  4,3090

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,1800

Metale żelazne160117  485,3380

Metale nieżelazne160118  6,8400

Tworzywa sztuczne160119  32,3200

Szkło160120  8,5000

Inne niewymienione elementy160122  52,3930

Inne niewymienione odpady160199  2,5250

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  3,0770

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4,0490

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  20,7350
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Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0110

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3 781,0710

Drewno170201  311,1290

Szkło170202  140,3200

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  17,1550

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,3760

Aluminium170402  337,5250

Ołów170403  6,6460

Cynk170404  1,4990

Żelazo i stal170405  36 498,9180

Mieszaniny metali170407  711,4100

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  571,8220

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  60,8800

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  3,0000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0770

Urządzenia zawierające freony200123  6,6600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  17,1230

Tworzywa sztuczne200139  27,6900

Żelazo i stal1704050111586529510061867"SCATMAN" Paweł 

Regulski

 110,2560

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.20.A5503462807581034687AUTO USŁUGI 

Ireneusz Cichoń

 0,1200

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805015004934Senior Polska  0,0000  1 044 200,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501027500109928370000634BORYSZEW S.A.  0,4250

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  7,1600
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Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  5,0900

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501106729797857971134675Centrum Ogrodniczo 

Rolne "EGZO BIS" 

Elżbieta Zientek

 0,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214DE21.21.Z1408088021080002503HSM Polska Sp. z o.o.  0,0150

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1200

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,3840

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

1406031466433549512368179Reichle & De-Massari 

Produkcja

 0,0450

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,1750

Opakowania z drewna150103  0,4220

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,8900

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601041401471578222160323MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO M. 

Gańko, W.Gańko 

Spółka Cywilna

 808,9120

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0126165651250036287"KOBE" Kotowska 

Bernarda

 128,3100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  174,2210

Opakowania z metali150104  1,7750

Opakowania ze szkła150107  230,2600

Zużyte opony160103  61,8800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  92,2800

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  0,3500
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Urządzenia zawierające freony200123  0,5650

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,8430

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,4520

Odpady ulegające biodegradacji200201  155,5800

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  85,4900

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  2 048,3680

Odpady wielkogabarytowe200307  54,1600

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G51.82.Z1403437405222793535KOMATSU POLAND 

SP. Z O.O.

 3,2980

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,5500

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,6160

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,4060

Płyny hamulcowe160113  0,0840

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,0400
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Opakowania z metali150104G51.57.Z0132287765241701066"KOLOR-MET" 

TUSZYŃSKI 

SŁAWOMIR

 21,7070

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8610

Aluminium170402  9,7760

Ołów170403  0,7000

Cynk170404  0,1000

Żelazo i stal170405  43,1100

Cyna170406  0,0490

Mieszaniny metali170407  0,8820

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DH25.22.Z0069385461230005444SIMIO SP. Z O.O.  861,8480

Inne niewymienione odpady020399DN37.10.Z0152920579521909829First Recycling Sp.z 

o.o.

 628,9000

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  377,5100

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  3 382,8520

Odpady tworzyw sztucznych070213  5,5400

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,6000

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,4600

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  1,6500

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  1,7470

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  4,6520

Inne niewymienione odpady080399  0,7500

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,9900

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  0,4300

Inne niewymienione odpady090199  453,5700

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  2,6400

Opakowania z papieru i tektury150101  13 686,3200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 348,0900

Opakowania z drewna150103  440,8480

3362



Opakowania z metali150104  23,9130

Opakowania wielomateriałowe150105  1 057,7700

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  13,1800

Opakowania ze szkła150107  43,8100

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,4590

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  2,1790

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  5,5660

Filtry olejowe160107  0,0900

Tworzywa sztuczne160119  11,8800

Szkło160120  0,5200

Inne niewymienione odpady160199  14,1400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  13,6760

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  68,5640

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,9520

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  2,6000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  81,7570
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Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  2,9000

Tworzywa sztuczne170203  0,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7400

Żelazo i stal170405  29,8920

Mieszaniny metali170407  1,7000

Papier i tektura191201  43 125,9600

Opakowania z papieru i tektury1501011415890649522057222W. GROMEK i 

SYNOWIE S.C.

 1,5500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  12 479,0000

Aluminium170402  1,5000

Żelazo i stal170405  327,2700

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  2 545,0000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,5300

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  3,3000

Opakowania z metali1501041402839205321099789ANBAR Andrzej 

Włodarczyk Skup 

Złomu Metali 

kolorowych

 4,4520

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,1810

Aluminium170402  8,9730

Ołów170403  0,2220

Cynk170404  0,3950

Mieszaniny metali170407  1,1150

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z0126232005220210825"ZŁOMPOL" Sp. Jawna 

R. Cimoszyńskia, J. 

Majewski

 1 401,4680

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,3350

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,1160

Inne niewymienione odpady120199  32,8800

Opakowania z metali150104  207,7700

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  707,1100

Zbiorniki na gaz skroplony160116  2,8890
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Metale żelazne160117  5 775,2730

Metale nieżelazne160118  43,5060

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  11,4380

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  34,0390

Miedź, brąz, mosiądz170401  34,0980

Aluminium170402  138,2510

Ołów170403  0,4610

Cynk170404  1,0110

Żelazo i stal170405  26 925,5380

Mieszaniny metali170407  36,7450

Odpady żelaza i stali191001  137,7400

Metale żelazne191202  3 375,3340

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  42,5000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  323,3400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,7840

Metale200140  9,8300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601010829096VOLTA Sp.z o.o.  0,1252

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102010771280UPS Polska Sp. z o.o.  3,5240

Opakowania z drewna150103  0,6280

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0060

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1040

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,7720
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801036100975407761133037PRYWATNY GABINET 

DENTYSTYCZNY lek. 

stom. Ewa Kalinowska

 0,0175

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.20.A1302138505661003995USŁUGI MECHANIKI 

POJAZDOWEJ Stacja 

Demontażu 

Samochodów 

Stanisław Podlecki

 175,9700

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  9,4350

Opakowania z metali150104G50.20.A0123013828240003835FUH HOLDMAR S. 

SZYMAŃSKI

 3 116,9100

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  1 178,3670

Metale żelazne160117  8 665,9560

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,4950

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,7500

Aluminium170402  13,0000

Żelazo i stal170405  14 791,4600

Metale żelazne191202  22,3800

Metale200140  0,2600

Baterie i akumulatory ołowiowe1606015503851847610007375Firma 

Handlowo-Usługowa 

ANKROM Sp. j.

 0,6230

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216143782434Expert Print Karol 

Wielgórski

 0,4157

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z7116335458212090331ZAKŁAD UTYLIZACJI 

ODPADÓW Sp. z o.o. 

w SIEDLCACH

 304,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  255,4000

Opakowania ze szkła150107  319,6000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  42,9000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501020302377244960213725Gmina Stara Kornica  33,8000

Opakowania ze szkła150107  36,0000

Papier i tektura200101  6,4000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  38,3000

Płuczki wiertnicze zawierające 

chlorki i odpady inne niż 

wymienione w 01 05 05 i 01 05 

06

010508O90.02.Z0161473285222506180Eco-Service Kinga 

Kisielewska, Michał 

Kisielewski

 472,7600

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  21,9600

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  2,4800

Inne niewymienione odpady040199  1,0900

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  205,3500

Odpady z mokrej obróbki 

wyrobów tekstylnych

040280  5,1000

Inne niewymienione odpady040299  3,9200

Kwas siarkowy i siarkawy060101  1,4170

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  41,9800

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  9,7000

Odpady zawierające rtęć060404  0,0580

Inne niewymienione odpady061099  1 219,5900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  2,4180

Inne niewymienione odpady070199  7,7400

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  0,2600

Odpady tworzyw sztucznych070213  67,9020
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Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  6,9210

Inne niewymienione odpady070299  37,3910

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503  33,7600

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  10,1780

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070508  22,3150

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  15,5650

Inne niewymienione odpady070599  1,9910

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  78,1600  34,5000

Inne niewymienione odpady070699  498,6150

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  4,2100

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  268,9580

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  183,4070

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,0620

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  1,5710

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  142,3350

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,4080
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Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  18,7220

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  166,4360

Zmywacz farb lub lakierów080121  2,4800

Inne niewymienione odpady080199  36,5410

Odpady proszków 

powlekających

080201  33,4480

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  3,1000

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  320,3000

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  92,8010

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,4270

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  19,1040

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0690

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  38,6270

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  5,9160

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  43,6700

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,0220

Roztwory utrwalaczy090104  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  0,8000

Uwodnione szlamy z 

czyszczenia kotłów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100122  2,5010  1,2000
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Mieszanki popiołowo - żużlowe 

z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  548,0000

Odpadowy siarczan żelazawy100281  38,3730

Żużle odlewnicze100903  11,6100

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  8,0000

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  1,5300

Odpady betonowe i szlam 

betonowy

101314  269,5600

Kwasy trawiące110105  3 286,7640

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  22,0570

Alkalia trawiące110107  8,7940

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  69,5890

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  147,4000

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  62,2800  38,2000

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  60,8900

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  41,9600

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  161,7140

Inne niewymienione odpady110199  10,0560

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych

110503  2,9700

Zużyty topnik110504  2,8800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,3400

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,0100

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,3000
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Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali zawierające 

chlorowce (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120106  0,5170

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  2,5000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  59,5150

Zużyte woski i tłuszcze120112  181,4370

Odpady spawalnicze120113  4,8100

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  33,7390  16,3000

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  2,5000  1,1000

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  1,2000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  3,4400

Inne niewymienione odpady120199  63,4170

Wodne ciecze myjące120301  218,0720  115,4000

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  2,3500

Inne oleje hydrauliczne130113  0,4000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  5,2990

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  8,0550

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  2,0000

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  59,8400

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  227,3000

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,7680

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  3,4190
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Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  41,2520

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  3,1590

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  0,5950

Opakowania z papieru i tektury150101  1 152,0180

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  241,6350

Opakowania z drewna150103  4,5580

Opakowania z metali150104  2,0770

Opakowania wielomateriałowe150105  108,8290

Opakowania ze szkła150107  11,2650

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  69,0050

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  15,3120

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  100,5150

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  6,7980

Zużyte opony160103  1,0300

Filtry olejowe160107  0,5550

Płyny hamulcowe160113  0,0070

Metale żelazne160117  0,6600
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Metale nieżelazne160118  1,4500

Tworzywa sztuczne160119  3,5300

Szkło160120  0,1600

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,1400

Inne niewymienione elementy160122  9,9700

Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209  0,1160

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0010

Zużyte urządzenia zawierające 

wolny azbest

160212  0,8000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,5235

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,4240

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  10,4520

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  39,4550

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  31,0670

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  14,1800

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  59,6300

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  24,8690

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,2840
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Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,1370

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,3070

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  1,8000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5570

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0210

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0600

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  23,3600  14,3000

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  19,5980

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  260,4020  150,6000

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  106,1800  52,4000

Stężone uwodnione odpady 

ciekłe (np. koncentraty) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161003  1,3250  0,5000

Stężone uwodnione odpady 

ciekłe (np. koncentraty) inne 

niż wymienione w 16 10 03

161004  20,0000  8,7000

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  0,4700

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0010

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  1,0200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  27,0000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  15,8000

Szkło170202  0,2000

Tworzywa sztuczne170203  12,3950

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  148,5800

Smoła i produkty smołowe170303  45,7800

Odpadowa papa170380  45,4200

Żelazo i stal170405  45,9400

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  84,1390

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  312,0400

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  32,9600

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  11,7200

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2,2100

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,2880

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  38,7840  18,3500

Inne niewymienione odpady190299  185,8600

Skratki190801  2,1200

Zawartość piaskowników190802  42,2740

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  20,8600  12,1000
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Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych

190811  10,0000  4,9600

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  680,4050  350,1000

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  514,4000  408,6000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  6,3400

Inne niewymienione odpady190999  9,3000  5,0000

Papier i tektura191201  70,5600

Tworzywa sztuczne i guma191204  20,5360

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  5,2600

Papier i tektura200101  28,8170

Kwasy200114  0,0250

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,2770

Baterie i akumulatory ołowiowe1606015500646987571008010Firma 

Handlowo-Usługowa 

Zdzisław Goss

 12,3540

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2460

Aluminium170402  6,5370

Żelazo i stal170405  589,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602130121201375220050907"WEKTA" Zakład 

Elektrtoniki 

Profesjonalnej 

TADEUSZ 

KOŁODZIEJCZYK

 0,1180

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4880

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0400

Opakowania z papieru i tektury150101016736449Władysław Lutomiński  16,9100

Opakowania z metali150104  17,9860

Miedź, brąz, mosiądz170401  14,9410

Aluminium170402  9,8400
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Ołów170403  1,2390

Cynk170404  0,9750

Żelazo i stal170405  302,2680

Papier i tektura191201  127,2030

Opakowania z papieru i tektury1501016727798407981173547Elżbieta Aksamit Skup 

i Sprzedaż Surowców 

Wtórnych

 82,5400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  11,4700

Papier i tektura191201  1,3000

Papier i tektura200101  5,3530

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803181459115005242748153ADASO s.c. Grzegorz 

Kurzawa, Tomasz 

Osada

 17,6270

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  20,6160

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G52.48.F6729888507971015137P.H.U. "PANDA" Anna 

Rzeźnicka

 0,2400

Opakowania z metali1501041463139875242753728EKO EMPOL Sp.z o.o.  0,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  7,6000

Aluminium170402  1,2000

Ołów170403  1,2000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011464506611182089082BERDA SP Z O O 

SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

 0,2000

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103N85.12.Z5500699227581255307NZOZ "ZDROWIE" w 

Kuninie

 0,0122

Opakowania z papieru i tektury150101O90.01.Z7124967778261520820Danuta Gendek 

"CZYSTOPOL" Wywóz 

Nieczystości Płynnych 

i Stałych

 14,3500
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,2920

Opakowania ze szkła150107  73,7500

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  35,5400

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

1801024312477647122584945Utylimed Sp. z o.o.  3,0500

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  81,1731

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  3,8650

Opakowania z metali150104G51.57.Z6719809877871643632Skup Surowców 

Wtórnych "METAL" 

Grzegorz Piotr 

Przybysz

 7,8400

Metale żelazne160117  1,6200

Miedź, brąz, mosiądz170401  14,0500

Aluminium170402  32,5800

Ołów170403  0,7000

Cynk170404  1,9400

Żelazo i stal170405  1 440,7200

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304O90.02.Z1405696009512187360WASTECH 

RECYCLING Sp. z o.o.

 17,7830
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Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  6,0000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  89,9890

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  3,3100

Inne kwasy060106  5,4250

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,4060

Odpady tworzyw sztucznych070213  3,7230

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  4,7250

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115

Odpady proszków 

powlekających

080201  2,6700

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  0,0500

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  2,5290

Inne niewymienione odpady080399  4,1370

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,1570

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  4,5000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,2600

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0020

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  3,6970

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  2,2800

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  0,0140

3379



Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  4,2490

Opakowania z papieru i tektury150101  605,6930

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  153,7230

Opakowania z drewna150103  6,8400

Opakowania z metali150104  1,1690

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  16,5610

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  12,6090

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0700

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  16,8580

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  28,5650

Zużyte opony160103  1,1740

Filtry olejowe160107  39,5000

Płyny hamulcowe160113  0,7640

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,1300

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  9,0460
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Metale żelazne160117  74,7430

Metale nieżelazne160118  0,2390

Tworzywa sztuczne160119  57,4430

Szkło160120  3,1080

Inne niewymienione elementy160122  2,7420

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,5620

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,8910

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  26,2560

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,7830

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  73,9010

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  46,0610

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  3,2120

Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  2,2810

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,9230

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1950

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0070

Inne baterie i akumulatory160605  0,0670

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  2,4000

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  1,0810

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,3930
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Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  2,9700

Zmieszane lub wysegregowane 

odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  11,6000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2,1790

Odpady z remontów i 

przebudowy dróg

170181  10,6800

Drewno170201  1,6480

Tworzywa sztuczne170203  6,1870

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  8,0000

Odpadowa papa170380  1,4600

Żelazo i stal170405  0,1240

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,6430

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,1250

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  26,3360

Zużyty węgiel aktywny190904  1,8400

Papier i tektura191201  32,0870

Metale żelazne191202  0,0420

Tworzywa sztuczne i guma191204  15,1310

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  30,6710

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  854,0230

Opakowania z papieru i tektury150101E40.30.A6720267378111630777Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z 

o.o.

 3,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,7000
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Opakowania ze szkła150107  2,6000

Opakowania z metali150104146561768ART-MET s.c. Piotr 

Gryżewski Dorota 

Piwowarska

 14,5130

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1530

Inne baterie i akumulatory160605  0,9250

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,8860

Aluminium170402  3,1340

Cynk170404  0,0130

Żelazo i stal170405  284,6420

Mieszaniny metali170407  0,0650

Żelazo i stal1704057105203658241017667H.O. MAXTOF 

Krzysztof Gołoś

 1 831,2300

Miedź, brąz, mosiądz1704017116842128261546050Transport Drogowy 

Pojazdami 

Uniwersalnymi Skup 

Sprzedaż Hurtowa 

Odpadów i Złomu 

Norbert Głaszczka

 13,9000

Aluminium170402  40,5600

Cynk170404  2,2220

Żelazo i stal170405  10,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602130103734201250029695PAJ COMP 

AGNIESZKA ZARĘBA 

BRZOZOWSKA

 0,0650

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4060

Zużyte opony1601031303584085691231347PHU Części do 

Samochodów 

Ciężarowych Anna 

Grzelak

 4,2000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,5000

Opakowania z papieru i tektury1501010104249625310009400P.U.H "OLA" Z. 

Radecki

 127,4010

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  11,0200

Opakowania z metali150104  12,5950

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,6100

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,6820

Aluminium170402  48,1480

Ołów170403  1,1213
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Cynk170404  0,3597

Żelazo i stal170405  1 079,2020

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102K70.20.Z0069362341180037429REKLAMA1 SP. J.  0,0350

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1100

Odpadowa tkanka zwierzęca020202O90.02.Z0153998265262683764EKO- EUROPA SP. 

ZO.O.

 0,0100

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,1850

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  2,4040

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,9430

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0010

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4630

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0610

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,1100
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Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,4930

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0025

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  0,4270

Tworzywa sztuczne170203  7,2600

Odpadowa papa170380  0,6000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  4,1600

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  2,2500

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,0005

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  0,1115

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  18,5158

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  1,7516

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  1,9400

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,7805

Odpady amalgamatu 

dentystycznego

180110  0,0005
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Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,9260

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  14,4250

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,0440

Odpady wielkogabarytowe200307  3,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135O90.03.Z5507336797591475720Miejska Oczyszczalnia 

Ścieków w Ostrowii 

Mazowieckiej

 5,8180

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,0320

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201017500664495291095449PPHU "BINPOL" Paweł 

Bińkowski

 0,1930

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  2,8320

Opakowania z papieru i tektury150101  4,1150

Opakowania z metali150104  112,1280

Metale żelazne160117  128,2920

Metale nieżelazne160118  16,9860

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  7,3590

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  80,3650

Miedź, brąz, mosiądz170401  218,0090

Aluminium170402  328,6530

Ołów170403  17,7680

Cynk170404  11,2730

Żelazo i stal170405  3 716,6400

Cyna170406  0,6790

Mieszaniny metali170407  9,0940

Papier i tektura200101  28,1310

Baterie i akumulatory ołowiowe1606013102580176651638528GRENE Sp. z o.o.  11,8290

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021300198695680001402P P H U ANDRZEJ 

CZARNECKI 

CENTRUM 

OGRODZENIOWE

 67,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601002202067TEXPERT Marek 

Czarniawski

 2,9890

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302F45.21.A6307828807780001070SKANSKA S.A.  3 800,0500
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Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z012119950HENMAR Sp. z o.o.  1,0670

Aluminium170402  4,7140

Ołów170403  0,0530

Cynk170404  0,0850

Żelazo i stal170405  63,2670

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303080125325905260200514STORA ENSO 

NAREW SP Z O O

 490,0500

Opakowania z papieru i tektury150101  3 931,0400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  236,2100

Papier i tektura191201  1 239,8300

Inne niewymienione odpady020199O90.02.Z0174202231181614194"EKOZYSK 1" Sp. z 

o.o.

 0,0990

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  39,6950

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020502  10,5000  4,2500

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  7,3410

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020603  17,3600  10,4160

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  77,0970

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  26,4160

Inne niewymienione odpady030399  1,3000

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  1,5200

Odpady tworzyw sztucznych070213  32,5390

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,0350

Inne niewymienione odpady070299  0,1800

Inne niewymienione odpady070699  4,8320

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,9640

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,6200
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Zmywacz farb lub lakierów080121  0,6000

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  46,1600

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  47,2800

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  151,5100

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  91,1000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  47,2800

Inne niewymienione odpady080399  3,1450

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  17,8020

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  1,4500

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  7,6200

Roztwory wywoływaczy 

opartych na rozpuszczalnikach

090103  0,1410

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  0,1200

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  11,7700

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  6,1100

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  28,2500

Odpady spawalnicze120113  0,0070

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,0200

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  10,1400

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,1250

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0300
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Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,1750

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0040

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  3,3760

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  20,0000

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  5,0000

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  35,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  341,4140

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  193,8630

Opakowania z metali150104  5,1860

Opakowania wielomateriałowe150105  0,0550

Opakowania ze szkła150107  149,9570

Opakowania z tekstyliów150109  0,0240

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  34,7990

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1150

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  44,4510
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  19,5820

Zużyte opony160103  22,8070

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  349,1980

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  7,2200

Filtry olejowe160107  3,1510

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,0120

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0340

Płyny hamulcowe160113  0,9120

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  5,3760

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,1620

Zbiorniki na gaz skroplony160116  4,6800

Metale nieżelazne160118  2,0900

Tworzywa sztuczne160119  143,1180

Szkło160120  27,5390

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0100

Inne niewymienione elementy160122  49,1510

Inne niewymienione odpady160199  0,7530

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,6240

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,3790

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,5940

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  4,3020
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Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  17,3800

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  15,0020

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,8020

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0090

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,0850

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0310

Inne baterie i akumulatory160605  0,0030

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  1,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3,5000

Zmieszane lub wysegregowane 

odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  25,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  27,3700

Szkło170202  7,2640

Tworzywa sztuczne170203  5,9610
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Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  14,6720

Smoła i produkty smołowe170303  0,0140

Odpadowa papa170380  26,2700

Ołów170403  0,0990

Żelazo i stal170405  43,0170

Mieszaniny metali170407  0,0450

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  0,4000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  81,2000

Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  0,0200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  730,1700

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  64,7950

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  0,0850

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,2690

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 02 02)

180201  0,7310

Skratki190801  35,8900

Zawartość piaskowników190802  31,3900

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  0,1460  0,0260

Inne niewymienione odpady190899  24,0000  2,4000

Osady z klarowania wody190902  2,0000  1,0000

Inne niewymienione odpady190999  0,3800  0,2500

Papier i tektura191201  0,5880
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Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  2,3900

Tekstylia191208  5,7520

Urządzenia zawierające freony200123  0,7130

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,0050

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,1600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,8000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  13,6500

Odpady wielkogabarytowe200307  2,5600

Inne niewymienione odpady0401997100720048260012895EKO LIDER Jarosław 

Wyglądała

 0,5000

Kwas siarkowy i siarkawy060101  0,2400

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,8900

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,9400

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  12,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 515,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  633,8800

Opakowania z metali150104  17,0900

Opakowania wielomateriałowe150105  211,4000

Opakowania ze szkła150107  1 188,8800

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,6700

Zużyte opony160103  50,0000

Filtry olejowe160107  0,2500

Tworzywa sztuczne160119  2,3100

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,1200
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  6,4100

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  16,3500

Żelazo i stal170405  10,5300

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  7,4400

Papier i tektura191201  59,8600

Papier i tektura200101  249,6160

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  33,9000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  1,3850

Urządzenia zawierające freony200123  3,0700

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  3,9080

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  12,3350

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  135,9710

Odpady wielkogabarytowe200307  3,2000

Inne niewymienione odpady0702993302440706690014080Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"K.M.M." Maria 

Stypińska

 0,1000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  1,9010

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  16,7000

Cząstki i pyły101105  0,5000

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła zawierające 

substancje niebezpieczne

101113  7,7700
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Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  17,8000

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,3700

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  0,1000

Opakowania z papieru i tektury1501010141477615341039885"ARKAZEN" Zenon 

Ciarka

 59,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,8000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  365,0000

Drewno170201  64,0000

Żelazo i stal170405  58,7000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  356,1800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136708250559481000247Walczyn Alicja PPHU 

HUZAR

 0,8950

Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.10.Z1410992369522075450Siglo Sp. z o.o.  343,6670

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1250

Inne niewymienione odpady120199  298,4090

Metale nieżelazne160118  1,6880

Tworzywa sztuczne160119  1,6160

Inne niewymienione elementy160122  0,9030

Inne niewymienione odpady160199  0,5980

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0560
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  5,5070

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  11,3230

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  16,6300

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  4,7000

Tworzywa sztuczne170203  2,1840

Miedź, brąz, mosiądz170401  24,8310

Aluminium170402  0,0630

Żelazo i stal170405  0,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  328,7940

Tworzywa sztuczne i guma191204  508,0000

Urządzenia zawierające freony200123  1,4590

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,5920

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,7380

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110A01.30.Z0004810577970000406ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA w 

BRZOSTOWCU

 0,0100

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  0,0100

Baterie i akumulatory ołowiowe160601008166591Elektromechanika 

Pojazdowa Sylwester 

Umowski

 0,1500

Odpady tytoniowe020382O90.01.Z1413190705361834901"POLSKA GRUPA 

RECYKLINGU 

PROEKO" Sp. z.o.o

 0,0100

3396



Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  260,2580

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  0,3200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  0,0940

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  12,0860

Kwas siarkowy i siarkawy060101  0,0100

Inne kwasy060106  0,3000

Wodorotlenek amonowy060203  0,1350

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  0,0120

Odpady zawierające rtęć060404  0,0120

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  0,9280

Odpady tworzyw sztucznych070213  6,1310

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,0550

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  23,5290

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  0,5600

Inne niewymienione odpady070599  0,9730

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  0,3390

Zwroty kosmetyków i próbek070681  13,3540

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,0060

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  3,2170

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  0,1400

3397



Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  0,0060

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,0650

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  1,0170

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  0,8590

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  0,6850

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  0,2600

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

110116  0,4190

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1,7710

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0570

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1,6620

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,9100

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,0460

Inne niewymienione odpady120199  0,1760

Mineralne oleje hydrauliczne 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130109  0,0890

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0200

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  1,0400

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,0820

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0540

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,0400

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,5920

3398



Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  0,1100

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,0200

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,0160

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  0,8340

Opakowania z papieru i tektury150101  21,8890

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  56,0780

Opakowania z drewna150103  0,1720

Opakowania z metali150104  0,8210

Opakowania ze szkła150107  0,2110

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  124,4100

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0090

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  7,8600

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  8,3850

Zużyte opony160103  0,1220

3399



Filtry olejowe160107  0,7990

Płyny hamulcowe160113  0,8880

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,0280

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,4250

Metale żelazne160117  0,3980

Tworzywa sztuczne160119  1,6330

Szkło160120  1,5580

Inne niewymienione odpady160199  1,8000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  3,7690

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  20,2530

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  77,3610

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0560

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  19,1870

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,4540

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  5,8460

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  5,0460

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  9,3800

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  76,7410

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,2680

3400



Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  0,0160

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  2,8820

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,1220

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,6020

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0670

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  19,7960

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  7,1830

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  144,6580

Inne baterie i akumulatory160605  219,3120

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,1850

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  0,9500

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  11,5600

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,4090

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  162,8000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  7,1000

3401



Usunięte tynki, tapety, okleiny 

itp.

170180  20,0000

Drewno170201  0,0010

Szkło170202  0,2320

Tworzywa sztuczne170203  12,1270

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  1,1000

Odpadowa papa170380  0,3900

Aluminium170402  0,7090

Żelazo i stal170405  3,9200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,7620

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  4,9100

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  0,3250

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,2050

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  0,4440

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  187,2970

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,1300

Papier i tektura191201  18,6280

Metale żelazne191202  0,0680

Tworzywa sztuczne i guma191204  5,7490

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  2,0000

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  60,7200

Papier i tektura200101  0,7400

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0295

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,0800

3402



Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  7,5340

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  103,3210

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,8800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,4215

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216G52.48.A6114201897742817935SoftHard S.A.  1,6170

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701010502144525321088521P.H.U. "MALINOWSKI" 

Ireneusz Malinowski

 9 468,2400

Gruz ceglany170102  870,4000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  538 308,6700

Miedź, brąz, mosiądz1704017125698788221984996Firma Handlowa 

"STALMET" Rafał 

Moczydłowski

 10,9850

Aluminium170402  23,7140

Ołów170403  0,1260

Cynk170404  0,4550

Żelazo i stal170405  765,8710

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

2001361419730705213537755Perfect Displays Sp. z 

o.o.

 0,1200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213DL31.50.Z1404649179710670536ELGO Lighting 

Industries S.A.

 10,3400

3403



Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  16,2100

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803185260209165Copy-Tel Sp.z o.o.  0,0200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0230

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1020

Opakowania z metali1501041408588178381781865P.H.U. 

SKORUPIŃSCY S.C. 

Piotr Skorupiński, 

Paweł Skorupiński

 12,1910

Metale nieżelazne160118  0,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  47,5070

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,6950

Aluminium170402  51,3840

Ołów170403  0,4390

Cynk170404  2,0540

Żelazo i stal170405  1 684,7360

Opakowania z papieru i tektury1501017100081018210006289PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

SIEDLCACH Sp. z o.o.

 32,2600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  93,6800

Opakowania ze szkła150107  196,4300

Urządzenia zawierające freony200123  0,8250

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,2200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,8220

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1403803855272493255BI-MET Sp. z o.o.  3,2260

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  0,3310

3404



Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  7,6740

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,1230

Opakowania z metali150104  21,8040

Metale żelazne160117  0,0240

Metale nieżelazne160118  13,5320

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  19,7150

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  49,0050

Miedź, brąz, mosiądz170401  240,0760

Aluminium170402  592,3950

Ołów170403  18,8940

Cynk170404  36,1240

Żelazo i stal170405  489,5870

Cyna170406  0,0350

Mieszaniny metali170407  0,4570

Metale żelazne191202  1,9560

Metale nieżelazne191203  56,6770

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0202031404966405261366033EKOIMPEX  15,8300

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  94,7443

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  60,4930

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  28,7400

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  539,1870

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  105,4900

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704  8,1710

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,1900

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  0,1070

Inne niewymienione odpady070599  8,6760

Zwroty kosmetyków i próbek070681  21,6950

Inne niewymienione odpady070699  2,1110

3405



Inne niewymienione odpady070799  0,2360

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  2,4200

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  21,1820

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,1950

Inne niewymienione odpady120199  1,0120

Opakowania z papieru i tektury150101  495,3060

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  76,4570

Opakowania z metali150104  3,4220

Opakowania wielomateriałowe150105  16,4090

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  3,7450

Tworzywa sztuczne160119  16,8800

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  18,1940

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  440,8253

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  395,3549

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  6,8100

Drewno170201  0,0190

Tworzywa sztuczne170203  7,8210

Odpadowa papa170380  0,2600

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  86,4715

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  1,3690

Skratki190801  3,9000

Zużyty węgiel aktywny190904  0,3000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,2000

3406



Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  2,4200

Papier i tektura200101  20,9220

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  29,6900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DH25.21.Z0114403195321027169TWORZYWA 

SZTUCZNE PRZEMIAŁ 

i REGRANULACJA 

Władysław Kurzyp

 94,3150

Opakowania wielomateriałowe150105  9,4000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214G52.48.A6111239077741594410BIUROMAX  0,4015

Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.20.Z0113550515321010950PPHU "ANNA" 

WOJCIECH BOGUCKI

 2 079,2020

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  5,4770

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  345,3710

Tworzywa sztuczne i guma191204  3,9240

Opakowania z metali1501041465331705252547456IRON SCRAP SP Z O 

O

 18,4420

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7,4430

Miedź, brąz, mosiądz170401  32,2810

Aluminium170402  41,2290

Ołów170403  1,1440

Cynk170404  1,4520

Żelazo i stal170405  805,7620

Mieszaniny metali170407  1,6720

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801030003067335311331954Nowodworskie Centrum 

Medyczne w Nowym 

Dworze Mazowieckim

 0,1250

3407



Odpady agrochemikaliów 

zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

020108L75.22.Z0100430135320015017Wojskowy Ośrodek 

Farmacji i Techniki 

Medycznej

 0,0420

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,6145

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,1827

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  11,9143

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011406746611181861136"SUR-WTÓR" Sp. z 

o.o.

 2,0640

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  15,0060

Opakowania z papieru i tektury150101  14,5140

Opakowania z metali150104  18,6740

Metale żelazne160117  7,1540

Metale nieżelazne160118  11,4600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,7950

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,7640

Tworzywa sztuczne170203  0,3500

Miedź, brąz, mosiądz170401  66,6200

Aluminium170402  72,9270

Ołów170403  0,0950

Cynk170404  0,9150

Żelazo i stal170405  35,0700

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  9,3470

Papier i tektura191201  0,2680

Metale nieżelazne191203  3,5310

Tworzywa sztuczne i guma191204  1,5000

Papier i tektura200101  25,0310

Metale200140  510,1540

Opakowania z papieru i tektury1501010502293015420211309PRYWATNE 

GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE SP Z O 

O

 5,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  52,6000

3408



Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501100126491165261797951EKONIP SP. Z O.O.  118,7860

Odpady agrochemikaliów 

zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

0201089113512668921411162"ALBECO" MARLENA 

SZCZEPAŃSKA SP. z 

o.o.

 0,0800

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  21,0000

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  43,5000

Inne niewymienione odpady020399  4,4000

Inne niewymienione odpady030199  0,8000

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  1,4000

Odpady zawierające siarkę050702  1,9000

Odpady zawierające rtęć060404  0,0660

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  0,0020

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  11,5900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  0,0900

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070208  0,9300

Odpady tworzyw sztucznych070213  3,9000

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  2,1000

Inne niewymienione odpady070299  0,0100
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Przeterminowane środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

070480  0,0280

Przeterminowane środki 

ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  0,9000

Inne niewymienione odpady070499  0,1000

Inne niewymienione odpady070599  0,2000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  4,2000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  12,7200

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  87,4470

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  18,3000

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  1,0000

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  0,7200

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  5,9100

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  1,9000

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  2,6000

Odpady proszków 

powlekających

080201  12,1000

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,2150

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,8000
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Inne niewymienione odpady080399  0,0200

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  0,2020

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  3,0700

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  1,1800

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  23,9000

Kwasy trawiące110105  18,3600

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  1,2700

Alkalia trawiące110107  0,8200

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  23,4500  3,5180

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  0,2000  0,2000

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  12,9000

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  2,2000

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  2,3000

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  19,8000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,3000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  9,0000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  1,8000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  18,0470

Odpady spawalnicze120113  11,7000

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  0,1900
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Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  3,4000

Inne niewymienione odpady120199  5,0000

Wodne ciecze myjące120301  4,0500  0,0000

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  0,2200

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,1300

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0600

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,4790

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  6,1730

Inne chlorowcoorganiczne 

rozpuszczalniki i mieszaniny 

rozpuszczalników

140602  0,3220

Opakowania z papieru i tektury150101  3,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,3000

Opakowania z drewna150103  0,0300

Opakowania z metali150104  3,4000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  5,5000

Opakowania ze szkła150107  0,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  30,6330

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1070
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  56,8940

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  12,6000

Zużyte opony160103  1,8000

Filtry olejowe160107  0,0640

Tworzywa sztuczne160119  0,2000

Szkło160120  0,5000

Inne niewymienione odpady160199  10,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,2790

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,1000

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,1200

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,5000

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,1250

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  17,0000

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  0,0300

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  16,2000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,5000
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Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  2,1000

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  21,1950

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,9600

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,6240

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  5,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1790

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0300

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0200

Inne baterie i akumulatory160605  0,0600

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,8330  0,8330

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  8,2480

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  7,0000

Szkło170202  0,1000

Tworzywa sztuczne170203  0,8000

Odpadowa papa170380  1,0000

Żelazo i stal170405  0,0060

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  9,9400
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Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  0,5000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,7000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  9,2100

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  13,7000

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  3,5020

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  3,0000

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  0,0740

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  149,0000

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,0700

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  0,2000

Inne niewymienione odpady190899  0,0020  0,0001

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,5000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601045504589837571082650Firma 

Handlowo-Usługowa 

Ewa Rzewnicka

 138,9550

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010126449815271294921ELEKTROTECHNIKA 

POJAZDOWA S. 

EJZENHART

 2,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.52.Z0105541855241003735PROF-MET-KOL L. 

SASINOWSKI I 

WSPÓLNICY SP.J.

 755,3700

Miedź, brąz, mosiądz170401  616,9700

Aluminium170402  143,5400

Ołów170403  3,0200

Cynk170404  3,7600

Żelazo i stal170405  2,6500
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701010168663595311384695JMR-TRANS Krystyna 

Pietrzak

 4 901,7250

Gruz ceglany170102  952,3500

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  118,3730

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  1 157,0000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  3 330,0000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  2 893,8300

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308G51.57.Z0163847499521166860MIRHAN PHU 

KWIATKOWSKI 

MIROSŁAW

 49,7200

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,1450

Opakowania z papieru i tektury150101  2 273,1530

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  280,6560

Opakowania z metali150104  0,3160

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  9,9400

Papier i tektura191201  141,9720

Opakowania z papieru i tektury1501010008128385271280557ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 

W WARSZAWIE

 3,5600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,8550

Opakowania ze szkła150107  0,2700

Opakowania z papieru i tektury150101E41.00.A5512566497581002871Oczyszczalnia 

ścieków w Kadzidle

 26,1700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,8800

Opakowania z metali150104  3,5600

Opakowania ze szkła150107  47,9200

Zużyte opony160103  0,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  3,1100

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  7,2000
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,5300

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,6760

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1720

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1130

Żelazo i stal170405  8,4800

Urządzenia zawierające freony200123  4,5040

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  10,9000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  7,1860

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  113,8100

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104243355670 000278212067869BEKAS Bartosz 

Sołoducha Stacja 

Demontażu Pojazdów 

Nr W3

 2 999,9600

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  499,6850

Metale żelazne160117  4,4000

Opakowania z drewna150103DD20.40.Z6104056099710287760WYRÓB SPRZEDAŻ I 

HANDEL HURTOWY 

WYROBÓW Z 

DREWNA Grzegorz 

Liński

 0,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011423125315242307822DAKA Skup i Sprzedaż 

Złomu Dorota 

Kleczyńska

 24,2010

Opakowania z papieru i tektury150101  28,8500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  10,9890

Opakowania z metali150104  8,0420

Metale żelazne160117  217,7950
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Metale nieżelazne160118  0,2800

Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209  0,6000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  17,7830

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  54,3540

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  5,1620

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  14,5970

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,3760

Miedź, brąz, mosiądz170401  24,7050

Aluminium170402  73,4250

Ołów170403  4,5980

Cynk170404  3,5020

Żelazo i stal170405  1 546,0250

Cyna170406  0,1580

Mieszaniny metali170407  2,2440

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  12,9780

Papier i tektura191201  10,0030

Papier i tektura200101  0,5310

Metale200140  3,5630

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105O90.02.Z6103634727742233499SITA PŁOCKA 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA Sp. z 

o.o.

 1,3000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,4900

Opakowania z papieru i tektury150101  95,3900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  797,1500

Opakowania z metali150104  0,1700

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 211,5000

Opakowania ze szkła150107  371,0200
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,6400

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,6000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,3500

Zużyte opony160103  54,0000

Filtry olejowe160107  0,8300

Tworzywa sztuczne160119  0,9400

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0100

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  242,0400

Gruz ceglany170102  5,5600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  900,4100

Tworzywa sztuczne170203  2,3600

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  30,7400

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  23,3000

Skratki190801  1,9800

Papier i tektura191201  11,8000

Papier i tektura200101  0,2100

Szkło200102  9,6000

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  0,0800
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Odzież200110  1,3000

Urządzenia zawierające freony200123  6,7500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  12,9100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,8100

Tworzywa sztuczne200139  3,5600

Odpady ulegające biodegradacji200201  457,9400

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  71,4600

Odpady wielkogabarytowe200307  228,8600

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  21,6000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011300873745720004626SKLEP CZĘŚCI 

ZAMIENNYCH T. 

MATUSIEWICZ

 7,0000

Opakowania z papieru i tektury1501011309442755691730228ZIELONE MIASTO 2 J. 

Smoliński, A. 

Smolińska

 25,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  57,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101639835359POLCOPPER Sp. z 

o.o.

 79,7800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  30,8600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,7820

Inne niewymienione odpady120199  13,1200

Opakowania z papieru i tektury150101  20,5030

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,2410

Opakowania z metali150104  37,2980

Opakowania ze szkła150107  0,7580

Zużyte opony160103  4,4300

Metale żelazne160117  1 478,8710

Metale nieżelazne160118  41,2720

Tworzywa sztuczne160119  13,8300
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  69,3670

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  5,2810

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  17,8610

Inne baterie i akumulatory160605  0,0920

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,6410

Aluminium170402  95,6300

Ołów170403  1,1470

Cynk170404  3,4480

Żelazo i stal170405  10 211,5530

Cyna170406  0,0010

Mieszaniny metali170407  1,5980

Papier i tektura191201  0,5080

Metale żelazne191202  321,4090

Metale nieżelazne191203  0,9340

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0350

Metale200140  0,0170

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

1801022737381686262478042REMONDIS MEDISON 

Sp. z o.o.

 3,5324

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  157,8335

Pozostałości z żywienia 

pacjentów oddziałów 

zakaźnych

180182  1,9816
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  5,7107

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501100152482705272386849PETRO-NAFT Sp. z 

o.o.

 1,3200

Opakowania z metali150104142956636JAREMI s.c. Jarosław 

Gadomski, Radosław 

Gadomski

 28,2030

Metale żelazne160117  33,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,0660

Aluminium170402  6,4650

Ołów170403  0,5470

Cynk170404  0,0190

Żelazo i stal170405  686,0060

Odpady żelaza i stali191001  880,4700

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121G51.90.Z0106921481130089950Leroy Merlin Polska 

Sp. z o.o.

 5,0500

Urządzenia zawierające freony200123  0,0800

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  4,4300

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,0300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,2350
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  21,0760

Wybrakowane wyroby żeliwne1009805500007357580004738"ENERGOMETAL" 

Żerański Mieczysław

 0,5300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  1,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,1700

Aluminium170402  0,0400

Żelazo i stal170405  7,7000

Szlamy z mycia, 

oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301A01.12.A9109284044860173594Gospodarstwo Rolne 

"DAWTONA-LESZNO" 

Andrzej Wielgomas

 24,0000

Wytłoki, osady moszczowe i 

pofermentacyjne, wywary

020780  9,4000

Opakowania z papieru i tektury1501011460792151251396639Recykling Surowców 

Wtórnych- Iza-Bela

 77,1430

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  13,8830

Opakowania z metali150104  13,8860

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  16,9660

Miedź, brąz, mosiądz170401  6,9470

Aluminium170402  8,1480

Ołów170403  1,0490

Cynk170404  0,0920

Żelazo i stal170405  165,0350

Mieszaniny metali170407  0,6490

Papier i tektura191201  50,2650

Papier i tektura200101  126,2020

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103012492991Skup i Sprzedaz 

Odpadów i Złomu Piotr 

Porowski

 0,4000

Opakowania z metali150104  5,7000

Metale żelazne160117  182,8000

Metale nieżelazne160118  20,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2880

Miedź, brąz, mosiądz170401  55,8000

Aluminium170402  43,6000

Ołów170403  4,8000

Cynk170404  4,3000

Żelazo i stal170405  1 023,6000
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Cyna170406  0,0800

Mieszaniny metali170407  3,6000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  24,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101142732121"EURO-TRANS" s.s. 

Jacek Makuch, Dorota 

Starzyńska-Makuch

 272,0000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G51.57.Z6114198617761608138"POLMO-ZBYT-BIS" 

Robert Wasilewski

 601,1180

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

2001314308956047132274459APTEKA Iwona Roland 

Ćwierz s.c.

 0,0000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0415

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213142476646ECOBAG SYSTEM 

Sp. z o.o.

 33,1100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  338,7950

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803181428465118241792892"EKO TEAM" Sp. z 

o.o.

 0,0100

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  4,6300

Opakowania z papieru i tektury150101  764,4900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  358,4500

Opakowania z metali150104  115,3300

Opakowania wielomateriałowe150105  509,1300

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 199,1200

Opakowania ze szkła150107  490,5500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1400
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0400

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,6300

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,7100

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  2,3200

Tworzywa sztuczne160119  41,3500

Szkło160120  18,9700

Inne niewymienione elementy160122  8,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1550

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  28,2700

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,3600

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,3200

Odpady wielkogabarytowe200307  215,4300

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601041422415298111758253LOBOTRANS Sp.z o.o.  933,3590
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021404087645090017939Przedsiebiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Piotr Pawłowski

 10,5400

Opakowania ze szkła150107  3 903,5900

Szkło170202  48,9800

Szkło200102  266,0500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.53.B0115668885270050602BWT POLSKA SP.Z 

O.O.

 2,3660

Inne baterie i akumulatory1606057903155598441809717KIM SP. Z O.O.  0,0070

Opakowania z metali1501040112064571130122765"AN-TRANS" Handel 

Usługi WIESŁAW 

CZYŻEWSKI

 19,2680

Papier i tektura200101  1 690,6920

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

1608016709974547971504304"VALDI" CHŁODNICE 

Waldemar Konarski

 3,9540

Aluminium170402  0,6520

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803180103823245270012263Agencja IWA Piotr 

Iwaniak

 0,1320

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.30.B2906093546641019634AUTO-ZŁOM 

TADEUSZ KASPEREK

 1 456,1890

Urządzenia zawierające freony2001231410425901132688092SATURN PLANET SP. 

z.o.o Warszawa V 

Spółka Komandytowa

 4,2800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,2570

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,0000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803186701849009482023351ARKOM Zakład Usług 

Informatycznych A. 

Golec, B. Łęcki

 0,0150
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0040

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0060

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0030

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1100

Metale żelazne1601170084155801230012869P.P.H.U. Polblume 

Zbigniew Miazga

 0,0110

Metale nieżelazne160118  0,3800

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  37,4270

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  79,3030

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5 375,1280

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  162,2080

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  4 715,9380

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,6330

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  16,8250

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  430,7950

Inne baterie i akumulatory160605  383,6130

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0250

Tworzywa sztuczne170203  4,7800

Żelazo i stal170405  1,4300

Mieszaniny metali170407  2,2800

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  7,0130

Metale żelazne191202  10,3510

Tworzywa sztuczne i guma191204  14,2040

Szkło191205  1 172,3450
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Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

191211  2,6110

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  70,5060

Urządzenia zawierające freony200123  669,2020

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  1,2000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  242,7870

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  393,1440

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8 009,7910

Opakowania z metali1501041464297388381746478ZŁOM-MAG  9,4000

Metale nieżelazne160118  0,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,3000

Aluminium170402  6,3000

Ołów170403  0,4000

Cynk170404  0,3000

Żelazo i stal170405  155,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501107123849084960170499WOKAS S.A.  0,6280

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011463855097971854313CZB Krzysztof 

Woźniak

 3,7360
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104I60.24.B0152004348911426759Przedsiębiorstwo 

Transportowo 

Handlowe KAJA 

Agnieszka 

Świątkowska

 70,6930

Opakowania z metali150104G51.57.Z1301800915681000592PPHU 

EKSPORT-IMPORT 

"SKARMET" K.M. 

SKARŻYŃSKI

 8,1410

Metale żelazne160117  416,0850

Metale nieżelazne160118  31,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  40,0030

Aluminium170402  25,7120

Ołów170403  0,4580

Cynk170404  1,1940

Żelazo i stal170405  2 309,0140

Mieszaniny metali170407  21,0400

Metale żelazne191202  9,2400

Metale nieżelazne191203  4,3260

Odpadowa tkanka zwierzęca0202020084239128220005334PPHU POLUTIL 

WYTWÓRNIA PASZ 

RZĄDZA E. i P. 

MATUSIK E. BUDEK 

SP.J.

 508,8000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203  4 431,8000

Miedź, brąz, mosiądz1704010131302215271009375OGAR Andrzej 

Ogniewski

 1,5800

Aluminium170402  0,3200

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  49,0200

Odpady tworzyw sztucznych0702130174591428371031654"PLASTMIX" ROBERT 

OKRASKA

 173,6900

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  71,2500

Inne niewymienione odpady120199  2,6800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  19,6600

Tworzywa sztuczne i guma191204  1,4000
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.55.Z6702146477971581032AGROSIMEX SP. Z 

O.O.

 1,7650

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1408004337742976102MILBERA SP. Z O.O.  3,0200

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  17,2000

Odpady spawalnicze120113  0,2000

Opakowania z metali150104  91,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  123,7380

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0920

Miedź, brąz, mosiądz170401  174,3000

Aluminium170402  176,4000

Ołów170403  11,3000

Cynk170404  6,1000

Żelazo i stal170405  3 586,4000

Mieszaniny metali170407  0,0080

Papier i tektura200101  6,7000

Miedź, brąz, mosiądz1704016729986249481533050ZAKŁAD 

ODLEWNICZY METALI 

NIEŻELAZNYCH 

ANDRZEJ KOKOSZA

 29,9350

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104DN37.10.Z1302586865671161164AUTO-KASACJA 

AUTO-POŚREDNICTW

O Bogdan Ryszewski

 642,6300

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  467,2840

Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.20.Z0119780659521088829JAN-PLAST JAN 

SZULIM

 9,0020

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  19,3500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  15,8100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  25,2670
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.30.A6700136997960080438"AUTO-MAX-NESKA" 

KAZIMIERZ NESKA

 1 863,4430

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,4430

Aluminium170402  24,9330

Żelazo i stal170405  382,6940

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214015534425TKN-CONNECT 

DYMITR 

BONDARENKO

 0,1430

Żelazo i stal1704056101874897741006620Skup Surowców 

Wtórnych Stępień 

Mirosław

 66,4850

Inne niewymienione odpady0608995309640127541005314DSS Recykling Sp. z 

o.o.

 0,2000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  1,8260

Odpady tworzyw sztucznych070213  37,5000

Inne niewymienione odpady070299  2,0000

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  1,6310

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0900

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  25,1810

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  47,4000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  3,3000

Cząstki i pyły101105  2,3000

Szkło odpadowe inne niż 

wymienione w 10 11 11

101112  15 964,4000

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła zawierające 

substancje niebezpieczne

101113  54,7200

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  95,9000
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Inne niewymienione odpady101199  256,3000

Inne oleje hydrauliczne130113  0,1000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,2820

Inne niewymienione odpady130899  1,3000

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  197,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  204,4000

Opakowania z drewna150103  264,0000

Opakowania z metali150104  22,4000

Opakowania wielomateriałowe150105  6,8000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1,0000

Opakowania ze szkła150107  1 299,5000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  22,0930

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  13,4790

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  12,1000

Filtry olejowe160107  0,2440

Szkło160120  2 088,6000

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,1000
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0810

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  5,3000

Inne baterie i akumulatory160605  0,0200

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  0,0600  0,0500

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  3,4000

Szkło170202  4 323,2000

Żelazo i stal170405  0,4000

Szkło191205  93,8000

Szkło200102  2,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.A0013970405240301927INTER-TEAM   Sp. z. 

o.o.

 59,5440

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140104154085251008869Polski Komitet 

Normalizacyjny

 0,0050

Drewno170201  1,1200

Tekstylia200111  0,0300

Odpady wielkogabarytowe200307  1,0400

Opakowania z metali150104G51.52.Z0119521435321073927"STAL-MET" SKUP 

ZŁOMU STALI BĄK 

SŁAWOMIR

 4,2930

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,8620

Aluminium170402  7,3630

Ołów170403  0,1020

Żelazo i stal170405  587,8280

Żelazo i stal1704057100581168241406096F.H.U. "KRASMET" 

ADOLF 

KRASNODĘBSKI

 4 421,1520

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701017116365038221210651F.H.U.ZAPERTY 

KRZYSZTOF

 920,7800

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

0901010113386091250052412Przetwórstwo Metali 

Szlachetnych Marek 

Buczyński

 30,4400

Roztwory utrwalaczy090104  31,2090
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Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  8,3800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201016113194157741629806Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe 

"GLOBALDEX" 

Jadwiga Sikorska

 13,7600

Inne niewymienione odpady120199  72,7600

Opakowania z metali150104  19,4900

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0500

Aluminium170402  0,5300

Żelazo i stal170405  321,4500

Opakowania z papieru i tektury150101E41.00.A1303145745670004126Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej w Płońsku 

Sp. z o.o. 

Oczyszczalnia 

Ścieków

 0,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,8000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,3000

Zużyte opony160103  26,9000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0200

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  49,7000

Papier i tektura200101  4,9000

Szkło200102  13,5000

Urządzenia zawierające freony200123  6,1700

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0200

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,5900
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  10,6000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,4200

Tworzywa sztuczne200139  15,5000

Odpady ulegające biodegradacji200201  33,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  12,3000

Odzież200110G52.42.Z1408579821132657045DAGO POLSKA Sp.z 

o.o.

 77,4000

Tekstylia200111  0,8500

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318015266002EKO AWEM Andrzej 

Wiedeński

 1,4160

Metale żelazne160117  0,8620

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,7920

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  8,4890

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  23,3330

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,7670

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,2520

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1950

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0220

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0540

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0700

Drewno170201  4,4600

Tworzywa sztuczne170203  0,0100

Żelazo i stal170405  15,0700

Metale nieżelazne191203  0,0400

Urządzenia zawierające freony200123  2,2000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  7,9370

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,5450

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  36,0510

Tworzywa sztuczne200139  0,0300

Odpady wielkogabarytowe200307  4,8750

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.30.B6706348177960024575P.H.U. "Auto-Skoda" 

Stacja Obsługi 

Samochodów

 89,7400

Opakowania z papieru i tektury1501016110433679710421106Z.U.P.H"TOM-TRAK"T

OMCZAK JACEK

 69,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  29,5000

Opakowania z metali150104  8,6000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  8,6000

Opakowania ze szkła150107  61,3000

Zużyte opony160103  22,6000

Metale nieżelazne160118  0,0600

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  4,6800

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,6000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  9,1000

Drewno170201

Tworzywa sztuczne170203  2,3400

Aluminium170402  271,0000

Żelazo i stal170405  48,6100

Papier i tektura200101  9,4000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,0100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,8700

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380DA15.94.Z0117819191230058699ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-WARZY

WNEGO AGROPOL 

SP. Z O.O.

 2 834,4000

Opakowania z metali150104550428440P.U.H. "SUR-MET" 

Jola Halina Suchecka

 20,4600

Aluminium170402  24,8300

Żelazo i stal170405  218,6500

Syntetyczne oleje hydrauliczne1301111426659049522099597Jednostka Wojskowa 

Nr 4226

 3,0545

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,4954

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,9901

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0823

Opakowania z drewna150103  0,1020

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,8117

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,3140
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Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  1,1250

Zużyte opony160103  48,1560

Filtry olejowe160107  0,0530

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  2,1834

Metale żelazne160117  1,0130

Metale nieżelazne160118  0,0900

Tworzywa sztuczne160119  0,0140

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,9360

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,3500

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,4630

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  17,7663

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  2,1689

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,3390

Aluminium170402  1,0000

Ołów170403  0,0335

Żelazo i stal170405  4,2884

Mieszaniny metali170407  0,2990

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0842

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  0,0137
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Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101O90.02.Z1412462985680000584ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

PUŁTUSKU

 113,1600

Skratki190801  55,7400

Zawartość piaskowników190802  113,8200

Osady z klarowania wody190902  13,7000

Papier i tektura200101  9,7000

Szkło200102

Tworzywa sztuczne200139  8,2000

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  49,6800

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204DN37.10.Z0004238935250001925Spółdzielnia Pracy 

"ARGO-FILM"

 3,0000

Odpady zawierające rtęć060404  0,0390

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,2100

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,5600

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  76,2490

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  38,8300

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,2550

Inne niewymienione odpady080199  88,0550

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  3,9700

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  1,3450

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  24,7400

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,4060

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,0450
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Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  33,4000

Zużyte roztwory trawiące080316  0,2000

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,1550

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,4650

Inne niewymienione odpady080399  38,2330

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,0500

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  0,5000

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  81,3760

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  45,2400

Roztwory wywoływaczy 

opartych na rozpuszczalnikach

090103  3,0900

Roztwory utrwalaczy090104  84,2410

Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105  0,2100

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  5,7770

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  35,5800

Inne niewymienione odpady090199  0,5150

Odpady stałe z oczyszczania 

gazów odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

101115  0,8000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,1130

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,5500

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,4200

Opakowania z papieru i tektury150101  43,7850

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  10,5620

Opakowania z drewna150103  0,0400

Opakowania z metali150104  3,0760
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Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  2,4770

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,3490

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  71,7270

Zużyte opony160103  0,1000

Metale żelazne160117  0,4000

Metale nieżelazne160118  0,0200

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  10,1710

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  41,2780

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  206,3060

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,3730

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  7,3070

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,1000
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  561,2850

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,7500

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  1,4350

Inne baterie i akumulatory160605  1,4320

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  212,4380

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0630

Drewno170201  0,3500

Szkło170202  0,0400

Żelazo i stal170405  1,2100

Mieszaniny metali170407  0,0100

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  1,6900

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 01 06

180107  1,5940

Odpady amalgamatu 

dentystycznego

180110  0,0020

Papier i tektura191201  0,1100

Metale żelazne191202  0,3020

Tworzywa sztuczne i guma191204  5,6020

Papier i tektura200101  0,0700

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1750

Urządzenia zawierające freony200123  43,1900

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,2600

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,1240

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  80,1380
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  84,2310

Odpady zawierające rtęć060404O90.02.Z0131768611230884670AGENCJA OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

"EKOPARK" A. 

SIEŃKO I P. Stanger

 0,7040

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

060502  29,3620

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,3020

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070403  0,7000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  3,6760

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510  0,4120

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 05 11

070512  77,8900

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  3,1990

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  0,4720

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  2,8790

Odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 07 05 80

070581  1,8290

Inne niewymienione odpady070599  8,6660

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  3,8730

Zwroty kosmetyków i próbek070681  5,5090

Inne niewymienione odpady070699  168,5830

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  5,2440
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Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  10,1590

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,7730

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  5,6220

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,6140

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  1,1240

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,1190

Kwasy trawiące110105  0,4000

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  0,9220

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  0,1700

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  21,5010

Wodne ciecze myjące120301  19,8450

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  19,8450

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  10,5200

Opakowania z papieru i tektury150101  100,6990

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  41,8470

Opakowania z drewna150103  5,5180

Opakowania z metali150104  2,9990

Opakowania wielomateriałowe150105  27,9520

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  0,2050

Opakowania ze szkła150107  6,6150
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  28,3590

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,8890

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  31,4910

Filtry olejowe160107  0,1100

Inne niewymienione elementy160122  0,0300

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  923,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  5,8600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2420

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0130

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  72,5970

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  16,1430
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  12,4420

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  1,4580

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,0410

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0250

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,7960

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0060

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0870

Inne baterie i akumulatory160605  3,6000

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  5,3900

Inne niewymienione odpady170182  3,5000

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  55,0200

Żelazo i stal170405  4,2500

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,7000

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  3,6160

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  0,1000
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Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  2,3600

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  0,2000

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  1,6200

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  0,1460

Zużyty węgiel aktywny190904  0,7220

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,0630

Papier i tektura191201  3,2110

Odpady po autoklawowaniu 

odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  0,4100

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601040173781078381034571ZAKŁAD 

HANDLOWO-USŁUGO

WY Stanisław  

Tyburski

 70,3190

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.30.B1308656765681018422AUTO-SZROT Kupno 

Sprzedaż 

Samochodów 

Używanych Iwona 

Czarnecka

 83,8640

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  14,5250

Opakowania z metali1501040108796805290009347SKUP SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH S.C. Z. 

WIECZOREK, A. 

MAKULEC

 39,1000

Metale nieżelazne160118  17,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  53,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  77,4000

Aluminium170402  14,2000

Ołów170403  2,5000

Cynk170404  2,1000

Żelazo i stal170405  274,6000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  10,9000
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Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

1001821301466745681000304Firma 

Handlowo-Usługowa 

Zenon Biedrzycki

 207,0000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803180067180815270200303ATMAZ Sp. z o.o.  0,1060

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0500

Popioły lotne z węgla100102DI26.61.Z0110930881180002997WYTWARZANIE 

TRANSPORT HANDEL 

MB M. DĄBROWSKI

 292,6200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  529,0000

Opakowania z papieru i tektury1501010163526505211959529ZŁOMMAX Wojciech 

Wasilewski

 98,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  10,3000

Aluminium170402  37,5000

Ołów170403  0,7500

Cynk170404  1,1000

Żelazo i stal170405  485,4700

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,7000

Odpady tworzyw sztucznych0702131428142675272651323Recycling Polska Sp. z 

o.o.

 0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 329,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  496,3000

Opakowania wielomateriałowe150105  330,9000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,3000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  10,6000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,2000

Papier i tektura191201  932,2000
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601146052802SKUP 

AKUMULATORÓW Sp. 

z o.o.

 15 554,8150

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z0020519585360001493SKUP ZŁOMU METALI 

KOLOROWYCH 

LASKOWSKI 

ZBIGNIEW

 1,6000

Opakowania z metali150104  11,0000

Metale nieżelazne160118  0,6000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  6,7000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  20,6000

Aluminium170402  76,2000

Ołów170403  0,7000

Cynk170404  0,6000

Żelazo i stal170405  191,6000

Zwierzęta padłe i odpadowa 

tkanka zwierzęca stanowiące 

materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka inne niż 

wymienione w 02 01 80

020181O90.02.Z1300085645691046012Punkt Zbiorczy Padliny 

Uniszki Zawadzkie 

Zdzisław Kacprzak

 267,6940

Opakowania z papieru i tektury1501011463649969710721848Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Miasta 

w Gostyninie Sp. z o.o.

 38,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12,9000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  5,3000

Opakowania ze szkła150107  51,8000

Zużyte opony160103  14,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  24,7000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  4,7000

Drewno170201  3,5000

Żelazo i stal170405  2,0000
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  12,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,8000

Odpady ulegające biodegradacji200201  76,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  14,1000

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201041424030507581580906Firma Handlowo 

Usługowa Władysław 

Chorążewicz

 0,4700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,8400

Opakowania z metali150104  30,6530

Opakowania ze szkła150107  10,8140

Zużyte opony160103  7,8200

Metale żelazne160117  54,4890

Metale nieżelazne160118  2,2570

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  18,7200

Miedź, brąz, mosiądz170401  13,2640

Aluminium170402  28,8760

Ołów170403  0,4350

Cynk170404  0,2090

Żelazo i stal170405  925,0040

Mieszaniny metali170407  0,5530

Szkło200102  1,8960

Urządzenia zawierające freony200123  0,6900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,1700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z7100547918240000274SKUP OBWOŹNY 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

Waldemar Czapski

 18,9000

Inne niewymienione odpady120199  29,4150

Opakowania z metali150104  315,6000

3450



Żelazo i stal170405  3 521,0590

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010103990699521046179WO-CAR Agnieszka 

Woźnica

 2 458,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010118925305341075361F.H.U. Sznajder 

Elżbieta Sznajder

 311,4750

Zwierzęta padłe i odpadowa 

tkanka zwierzęca stanowiące 

materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka inne niż 

wymienione w 02 01 80

0201817103622398211641378Mirosław Cabaj  3 798,4170

Odpadowa tkanka zwierzęca020202  3 557,8700

Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał 

szczególnego i wysokiego 

ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz 

mięsno-kostnych inne niż 

wymienione w 02 02 80

020281  2 065,4170

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  0,4010

Opakowania z metali1501041400045875272459761GLOSTER S.C.  10,6130

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,6870

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,6310

Aluminium170402  3,2550

Ołów170403  0,0350

Żelazo i stal170405  127,9630

Mieszaniny metali170407  0,7480

Papier i tektura200101  165,4900

Żelazo i stal170405005125746Zakład Odlewniczy 

"Głowacki" Zbigniew 

Głowacki, Tomasz 

Głowacki, Stanisława 

Głowacka

 380,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211F45.33.A010547400TEMPOCOLD SP. Z 

O.O.

 17,0470

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101I60.24.B5500342507591009521FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

Jacek Wilczyński

 5,0000

Metale żelazne160117  354,0490

Metale nieżelazne160118  1,3500
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601G51.57.Z7100616808240001581FHU KRYP-MET 

Sławomir 

Strupiechowski

 4 723,0360

Ołów170403  517,7810

Inne baterie i akumulatory160605G52.48.D0131020589511855233DECATHLON SP. Z 

O.O.

 0,0230

Opakowania z metali1501046727189847981201284"Ł-BUT" Henryka Kośla  5,3000

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  2,1000

Zużyte katalizatory 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

160807  0,1430

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,3000

Aluminium170402  9,7000

Ołów170403  4,0000

Cynk170404  0,1000

Żelazo i stal170405  360,0000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1000

Metale200140  0,7000

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

1608011406151447971552042"TOM-CAR" Tomasz 

Machowski

 82,8627

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213550018251"ELEKTRYM" 

Hurtownia Artykułów 

Elektrycznych  Usługi 

Elekrtomontażowe 

Marek Rymer

 0,9500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501106342855177811704862DONAUCHEM Polska 

Sp. z o.o.

 6,4360

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103G51.57.Z350091833P.W. KARO R.ĆWIK, 

A.PISKORZ SP.J.

 1,8000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  2,7000

Opakowania z papieru i tektury150101  1,7000

Opakowania z metali150104  95,6000

Metale żelazne160117  0,5000
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Metale nieżelazne160118  10,6000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  138,2000

Miedź, brąz, mosiądz170401  103,9000

Aluminium170402  122,0000

Ołów170403  2,1000

Cynk170404  2,2000

Żelazo i stal170405  2 917,7000

Mieszaniny metali170407  0,9000

Papier i tektura191201  47,2000

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601DJ28.40.Z5512053627582051481KURP-DACH SP. Z 

O.O.

 130,4020

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  209,1650

Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z7500577238371274842GREINER 

PACKAGING SP. Z 

O.O.

 140,4450

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  158,6740

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011461115517742434246Firma handlowo - 

usługowa Sław-Rol

 0,5470

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105O90.02.Z0130987535272163977PRIMA Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa

 4,8000

Opakowania z papieru i tektury150101  232,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  17,1000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1,8000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 475,1000

Gruz ceglany170102  761,5000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  1 537,8000

Drewno170201  8,8000

Papier i tektura200101  372,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,2000

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  254,0000
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Odpady ulegające biodegradacji200201  81,6000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  2 249,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  65,6000

Opakowania z papieru i tektury150101DA15.81.B0100316365360002423ZAKLAD 

CUKIERNICZY MAREK 

STACHURSKI

 0,0500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0300

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303080111048115271984867Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"DORMET"

 81,9210

Inne niewymienione odpady090199  0,0510

Opakowania z papieru i tektury150101  25,4400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  8,1790

Opakowania z metali150104  17,8920

Metale nieżelazne160118  0,7690

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  102,0610

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  16,7800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,9930

Miedź, brąz, mosiądz170401  30,7460

Aluminium170402  31,1350

Ołów170403  3,4840

Cynk170404  3,2170

Żelazo i stal170405  501,8260

Cyna170406  0,6490

Mieszaniny metali170407  0,6640

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,4610

Papier i tektura191201  282,9960

Metale nieżelazne191203  3,0490

Urządzenia zawierające freony200123  3,3500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  7,8100
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  7,1800

Inne baterie i akumulatory160605710084071ELMONTER Sp.j. 

Sławek 

Pietrzyk&Marek 

Banasiuk

 0,2260

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,5318

Odpady tworzyw sztucznych0702130155216875242060066EUROPLAST Grzegorz 

Brzozowski

 863,9200

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  3,2600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.87.Z0103928025220051893TAMPOTECHNIKA 

JAN TRYBURCY

 0,0004

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z1408653789521647766P.H.U. KAMYK ANNA 

BIAŁECKA

 293,8600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  160,4100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  284,8800

Papier i tektura191201  87,5100

Inne niewymienione odpady0901990163004229511980518METALEKO Sp. z o.o.  63,3000

Metale nieżelazne160118  17,8000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  19,6000

Aluminium170402  134,1000

Metale żelazne191202  2,0000

Metale nieżelazne191203  316,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.A5318719047542678707OPOLTRANS 1 Sp. z 

o.o.

 27,3480

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101141361763PHU "MONA" Monika 

Jóźwiak

 278,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501026100050407740001307PPHU Hatrex 

Krzysztof Chlewiński

 8,1300

Opakowania ze szkła150107  41,7500
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  166,9190

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  380,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

1701071401137965252330366POLSUPER Sp. z o.o.  58,0500

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  980,2200

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  13,6400

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  43,7400

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  635,6900

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  227,2000

Wybrakowane wyroby żeliwne100980G51.57.Z5504585177621163529"TADEX" Ruszczak 

Tadeusz Marian Stacja 

demontażu nr WWY/75

 22,0700

Opakowania z metali150104  3,4500

Zużyte opony160103  1,0400

Metale żelazne160117  491,9300

Tworzywa sztuczne160119  11,2800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,4620

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4830

Żelazo i stal170405  2 713,4030

Urządzenia zawierające freony200123  0,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,6900
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,3900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101141459278SIGMA Lipiec Jarosław  206,4000

Żelazo i stal170405  135,9000

Miedź, brąz, mosiądz1704011424117608262162191HURT-MAX s.c. Rafał i 

Michał Belka

 23,4870

Aluminium170402  32,2760

Ołów170403  0,9820

Cynk170404  0,5030

Żelazo i stal170405  800,5450

Mieszaniny metali170407  0,5650

Metale żelazne1601177101287918261024883Tadeusz Talarek  217,9000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110DD20.30.Z0117569799521003508STO-ISPO SP. Z O.O.  12,8850

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701011300337115660006307Z. U. H. "KOPTRANS" 

Witold Piętka

 115,0000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  5,5000

Inne niewymienione odpady170182  0,5000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  600,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301057124820778222059452"EKO-SAM BIS" Sp. z 

o.o.

 1,8000

Inne niewymienione odpady030199  2,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,3000

Inne niewymienione odpady070299  0,6000

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  0,1000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,0800

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,0900

Opakowania z papieru i tektury150101  10,5000
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,8000

Opakowania z metali150104  0,7000

Opakowania ze szkła150107  1,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,2620

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,2770

Zużyte opony160103  27,8600

Filtry olejowe160107  0,0510

Inne niewymienione elementy160122  58,6900

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  97,6000

Tworzywa sztuczne170203  17,3000

Odpadowa papa170380  0,9000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  74,2000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  45,3000

Skratki190801  0,8000

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  1,7000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602146101725427740018294P.H.U. Budownictwa 

energetycznego 

„ENERGOMEX” Dymek 

Tadeusz

 6,0500

Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0100896305320001558NICATOR FABRYKA 

OPAKOWAŃ L. UBA 

SP.J.

 41,0680
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,4610

Opakowania z papieru i tektury1501017124948448241674460Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Grębkowie

 1,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  24,9000

Opakowania ze szkła150107  13,3000

Osady z oczyszczania i mycia 

buraków

0204011303404425671127836Firma Transportowa 

Adam Stańczak

 14 155,7200

Odpady z produkcji wapna 

palonego i hydratyzowanego

101304  4 876,8000

Opakowania z metali1501040126581151180193454JAS-MET 

PRZEDSIEBORSTWO 

HANDLOWE 

SUCHARSKI 

ANDRZEJ

 0,4387

Metale żelazne160117  11,1890

Metale nieżelazne160118  0,3554

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,9760

Aluminium170402  1,2923

Cynk170404  0,1207

Żelazo i stal170405  50,8713

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,3114

Metale nieżelazne191203  1,2610

Papier i tektura200101  0,0900

Metale200140  33,1545

Opakowania z metali150104146661317Skup Surowców 

Sławomir Szymecki

 12,5850

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5520

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,3260

Aluminium170402  8,8880

Żelazo i stal170405  2,1180

Miedź, brąz, mosiądz1704010125405205320103141Skup Złomu Stalowego 

i Metali Żelaznych 

Wiesław Lipczyński

 0,4255

Aluminium170402  1,3720

Żelazo i stal170405  213,8840

Mieszaniny metali170407  0,0550

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140109295505242413487Carcommerce Sp. z 

o.o.

 0,2800

Opakowania z metali1501041306477845311430751PHU MT Tomczyk 

Mirosław

 484 599,0000
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3 800,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  46 041,3000

Aluminium170402  144 928,4000

Ołów170403  1 923,0000

Cynk170404  0,2100

Żelazo i stal170405  629 134,1000

Cyna170406  0,0790

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105DD20.40.Z6707026028120009769EP SERWIS SP. Z 

O.O.

 1 002,3700

Urządzenia zawierające freony2001230157677801132497127MEDIA MARKT 

POLSKA SP. Z O.O. 

Radom Spółka 

Komandytowa

 18,1370

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,1600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  7,8000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011416632115222906399BDS RECYCLING S.C. 

Bartłomiej Cioth, 

Dominik Szczepański, 

Sławomir 

Wojciechowski

 316,2970

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  34,6973

Opakowania z papieru i tektury1501011007128618271835086JAG-ZŁOM Magdalena 

Gnys

 4 878,0000

Opakowania z metali150104  0,1650

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,7530

Aluminium170402  0,7720

Żelazo i stal170405  25 164,0000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  1 446,0000
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Opakowania z metali1501040174261775272364552RECAN 

ORGANIZACJA 

ODZYSKU S. A.

 3 494,6700

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104DN37.10.Z0142014141250042106"FIRMA TOKARSKI" 

Jan Wiesław Tokarski

 333,9000

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201041410936181251467463AGD PASTERSKI 

Spółka Jawna

 549,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213  46,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 025,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110K70.32.Z5500558197581569833Ostrołęckie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.

 0,0050

Zużyte opony160103  224,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  6,4500

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  0,3500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,0400

Odpady wielkogabarytowe200307  0,8000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.30.B7100832618221008978AUTO-ZŁOM, 

KASACJA 

SAMOCHODÓW 

HOLOWANIE 

GOSPODARKA 

ODPADAMI Dariusz 

Pietrzak

 521,6400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  95,7250

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.10.B6101972697741895471AUTO-ZŁOM 

STANISŁAW 

ŁOJEWSKI

 27,1900
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  0,2000

Papier i tektura2001015504153537621010777Wywóz Nieczystosci 

Stałych Jadwiga 

Danuta Jeż

 9,2300

Szkło200102  9,3700

Tworzywa sztuczne200139  2,9700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z0153112409512000249SKUP SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

ANDRZEJ 

PIASKOWSKI

 0,4310

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2970

Opakowania z papieru i tektury150101  83,2900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0800

Opakowania z metali150104  27,6060

Metale nieżelazne160118  0,2140

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,7200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  4,3200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,6600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  14,5570

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  14,0310

Miedź, brąz, mosiądz170401  31,5600

Aluminium170402  69,3010

Ołów170403  4,7180

Cynk170404  2,6060

Żelazo i stal170405  2 895,5500

Cyna170406  0,0130

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,6800

Papier i tektura191201  207,1000

Urządzenia zawierające freony200123  18,6400
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  10,7000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  16,8600

Metale200140  0,0200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501027120382828261069992"WTURPOL"  24,7000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010104174715220213189Sedan Pawłow SP.J.  0,3000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803180069245505220057921TIP sp.j. K. Półka, M. 

Ozdowski

 0,1600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,9350

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803180022040725260204908Konica Minolta 

Business Solutions 

Polska Sp. z o.o.

 6,6530

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701016702298738121004432FABRYKA DOMÓW 

BOGUCIN

 137,6500

Żelazo i stal1704051416173309710697268PPHiU "Iskro-Bud" s.c. 

Fafińscy

 33,6470

Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

1602090100264865260022277POFRABAT SP. Z 

O.O.

 3,3200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102O90.02.Z7104222508261392546Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Pilawie

 25,2000

Opakowania ze szkła150107  25,2000

Skratki190801  30,0400

Zawartość piaskowników190802  10,4300

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  49,1200  9,8000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,3700

3463



Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,5040

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  10,3000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  119,3800

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  3,9500

Opakowania z papieru i tektury150101141343825MAG INSTAL Sp. z 

o.o.Sp. K.

 0,4760

Skratki190801O90.02.Z0152009481251227546EKO-ERDE SP. Z 

O.O.

 1 148,7200

Zawartość piaskowników190802  1 320,8500

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  37 477,7150  7 495,5430

Inne niewymienione odpady190899  119,9600  23,9920

Inne niewymienione odpady190999  25,0000  5,0000

Odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych

200306  429,7700  80,9540

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213G51.90.Z0162059711230884776AURALIGHT POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,0360

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0110

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106G51.57.Z0172668221250123282"Skup złomu" Ryszard 

Filipowicz

 262,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,2900

Żelazo i stal170405  899,9000

Mieszaniny metali170407  73,5000

Urządzenia zawierające freony200123  5,6650

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,1050

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,2940
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501021468000328231659223PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH 

BIELANY SP Z O O

 7,0200

Opakowania ze szkła150107  20,4000

Papier i tektura191201  0,1500

Urządzenia zawierające freony200123  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,6500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0800

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  69,0400

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z1412568659482495417Zakład Usług 

Komunalnych w 

Radomiu

 0,8000

Odpadowa papa170380  2,0000

Papier i tektura191201  0,3000

Odpady ulegające biodegradacji200201  21,3000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

2001361405362555211096850FunDive Sławomir 

Tutak

 0,0000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

1706057116343108221366293PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"ENERGO-DREW" 

ANDRZEJ 

KARWOWSKI

 72,4500

Opakowania z metali150104I60.24.B0101117725290004137"TOMMARKO" Marek 

Tomaszewski

 3,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,7000

Aluminium170402  5,7000

Ołów170403  0,3000

Cynk170404  1,0000

Żelazo i stal170405  210,0000

Cyna170406  0,0100

Mieszaniny metali170407  0,0100

Opakowania z papieru i tektury1501010112550079510065434METRO PROPERTIES 

Sp. z o. o.

 7,4800
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0900

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  35,8000

Odpady tworzyw sztucznych0702130063731045260110828"COMPARE" M. Kulig 

Z. Mart Sp. j,

 23,8850

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213130335607TOMIC S.A.  0,0218

Opakowania z metali150104G51.57.Z0108517305221050223SKUP I SPRZEDAŻ 

METALI 

NIEŻELAZNYCH 

JANUSZ ROGALSKI

 39,1000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  43,7000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  24,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  75,8000

Aluminium170402  100,0000

Ołów170403  12,0000

Cynk170404  26,7000

Żelazo i stal170405  470,8000

Cyna170406  0,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  5,8000

Inne niewymienione odpady120199DN37.10.Z0172773695342104550OS-STAL Olszański 

Sebastian

 41,2400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  203,5900

Metale żelazne160117  171,2600

Metale nieżelazne160118  0,4500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1000

Żelazo i stal170405  3 558,2800

Mieszaniny metali170407  2,9200

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601041402872435681523338P.H.U. MOTO-AGRO  704,8130

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  15,8400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201012926917106631694713P.H.U.P. WOMAR 

Marcin Wolski

 1,2110
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Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0540

Opakowania z metali150104  0,3790

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  259,2480

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7790

Aluminium170402  1,8330

Ołów170403  0,0790

Cynk170404  0,0080

Żelazo i stal170405  119,3650

Cyna170406  0,0030

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,1720

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140121007845260250995Orange Polska S.A.  0,0270

Opakowania z papieru i tektury1501010156355115342246480STOWARZYSZENIE 

"NIEPEŁNOSPRAWNI 

DLA ŚRODOWISKA 

EKON"

 161,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  58,2000

Opakowania z metali150104  14,4000

Opakowania wielomateriałowe150105  44,1000

Opakowania ze szkła150107  188,6000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4370

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,3000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,0000

Papier i tektura200101  142,5000

Urządzenia zawierające freony200123  4,0160

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  1,0000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  7,5000
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Odpady agrochemikaliów 

zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne)

020108A01.41.B0106627625240018775AG Complex Sp.z o.o.  0,0030

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  2,2000

Odpady zawierające rtęć060404  0,0030

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070501  11,5840

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503  5,2460

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  5,3600

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  10,1820

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  1,5000

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  1,4950

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,4700

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  1,1000

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0720

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,6000

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  14,9000

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0520

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,1650
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Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101  131,1000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  161,8000

Opakowania z drewna150103  3,3000

Opakowania z metali150104  19,8000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  291,7000

Opakowania ze szkła150107  212,8000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,9980

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,8870

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  2,2000

Zużyte opony160103  13,0000

Filtry olejowe160107  0,3330

Płyny hamulcowe160113  0,0150

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,0400

Tworzywa sztuczne160119  2,9000

Inne niewymienione elementy160122  1,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  4,3280

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  7,1000
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Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,1210

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,8000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  1 437,9000

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  7,0740

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,2000

Inne baterie i akumulatory160605  24,0000

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,1000

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,1300

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  189,6000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  7 515,9000

Drewno170201  20,1000

Szkło170202  2,8000

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  9,0000

Odpadowa papa170380  5,2000

Żelazo i stal170405  0,2000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  4,7000
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Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  2,0800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  0,0400

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  0,2000

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  0,1400

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  6,6000

Odpady po autoklawowaniu 

odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  2,2000

Papier i tektura200101  89,8000

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  19,1000

Urządzenia zawierające freony200123  10,5200

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  1,5000

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  8,7000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  19,8820

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  9,9000

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  0,8000

Tworzywa sztuczne200139  0,0020

Odpady ulegające biodegradacji200201  338,1000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  21,6000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  8 825,3000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  735,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  763,2000
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Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318O90.02.Z1409886261181679325EKOTECHNIKA 

Łukasz Karol Biliński

 3,8500

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  3,4760

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  9,7880

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  121,4280

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0630

Inne baterie i akumulatory160605  0,2640

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,7310

Papier i tektura191201  11,8370

Metale żelazne191202  6,6330

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,1070

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0170

Zużyte opony1601035506678997591630959Urząd Gminy Wąsewo  1,0000

Gruz ceglany170102  1,1000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  12,2000

Papier i tektura200101  0,4000

Tworzywa sztuczne200139  1,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  3,5000

Opakowania z metali150104146289384Robert Molenda F.H.U.  5,0810

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,5030

Aluminium170402  2,8460

Żelazo i stal170405  67,4710

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101012223423W.T.H.R. "KOMPLEX" 

Robert Olkowski

 65,2560

Gruz ceglany170102  650,0000

Metale nieżelazne1601181457600988381361910A.M. Auto Mariusz 

Antolik

 0,2220
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  146,7510

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  45,9250

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  14,4730

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  3,3260

Miedź, brąz, mosiądz170401  17,8190

Aluminium170402  18,7750

Ołów170403  1,2660

Cynk170404  0,0040

Żelazo i stal170405  16,0470

Opakowania z metali150104G52.11.Z1515624718992367273KAUFLAND POLSKA 

Markety SP Z O.O. 

Sp.k.

 0,0000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5450

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,2450

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,8320

Opakowania z papieru i tektury150101K70.32.Z6100173797760000819Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej Sierpc

 0,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6800

Papier i tektura200101  106,0600

Szkło200102  320,8000

Tworzywa sztuczne200139  161,2800

Odpady wielkogabarytowe200307  11,3600

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.30.B0152136615321788773AUTO CZĘŚCI s.c. 

JACEK KONDEJ, 

ROBERT STODULSKI

 274,0680

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  6,4500
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Żelazo i stal170405G51.57.Z1308650805671500206Usługi transportowe 

Chrobociński Daniel 

Piotr

 63,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105015338820"Medien Partner 

Dariusz Bogdański"

 0,4500

Odpady tworzyw sztucznych070213  2,7900

Opakowania z papieru i tektury150101  7 457,2090

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 279,3840

Opakowania z drewna150103  6,5000

Opakowania z metali150104  0,6060

Opakowania wielomateriałowe150105  0,5100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  110,0700

Opakowania ze szkła150107  0,4400

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,2460

Tworzywa sztuczne160119  4,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1230

Aluminium170402  4,3600

Żelazo i stal170405  1,3000

Papier i tektura191201  6 614,0040

Tworzywa sztuczne i guma191204  4,8000

Tekstylia191208  0,7360

Papier i tektura200101  2 189,4350

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  0,9400

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.A1308336995681485224AGROMEX SP. Z O.O.  6,8400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501020100898775340012387Jaromir Głowacki  3,0980

Inne niewymienione odpady160799DI26.40.Z1302048515671002804CEGIELNIA 

MECHANICZNA 

STANISŁAW 

MORAWSKI I S-KA

 211,5600

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  2 425,6800

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

1706011415657671132748090RAMIBUD JR Sp. z 

o.o.

 69,0100
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

2001357100164548210008532SEDKOMP s.j. 

Sawicki, Sikora

 0,3120

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,3960

Żelazo i stal1704056705426018110003185Firma 

Handlowo-Usługowa 

"Jarmex" Jarosław 

Zardzewiały

 246,1500

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308G51.57.Z6706406578121007790FIRMA HANDLOWA 

MAT MAREK PYJOS

 695,1400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  13,0500

Opakowania z papieru i tektury150101  163,8100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  26,0000

Opakowania z metali150104  0,0970

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,2710

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,1500

Inne baterie i akumulatory160605  2,9000

Żelazo i stal170405  6,1800

Papier i tektura200101  0,5800

Urządzenia zawierające freony200123  1,8360

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  7,4090

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,9900

Opakowania z papieru i tektury1501011422398285242702748PARTNER SP. Z O.O.  2,0100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,8400
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Opakowania z metali150104  0,0005

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  252,8700

Opakowania ze szkła150107  11,2200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  516,4100

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,7000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  7 679,4498

Inne niewymienione odpady170182  347,9400

Szkło170202  10,5090

Tworzywa sztuczne170203  0,8500

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  103,8000

Odpadowa papa170380  39,7000

Żelazo i stal170405  5,1700

Materiały izolacyjne 

zawierające azbest

170601  21,0200

Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  15,0000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  21,2600

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  0,5200

Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  24,4500

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  1 447,6700

Inne niewymienione odpady190899  100,0000  0,0000

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  3,9600
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Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 745,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  4,7800

Opakowania z papieru i tektury150101G51.52.Z0129903931181295719TER-POL Roman 

Połeć, Jolanta Połeć 

Ewa Połeć

 170,8400

Miedź, brąz, mosiądz170401  12,6900

Aluminium170402  34,4000

Cynk170404  1,3000

Żelazo i stal170405  726,2800

Opakowania z metali150104142967580SKORPION Mirosław 

Kołakowski

 1,2800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,1700

Aluminium170402  13,5500

Ołów170403  0,6000

Cynk170404  1,9600

Żelazo i stal170405  1 016,6200

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z0161161731230241015Anna Radecka Wywóz 

Nieczystości Stałych 

"Czyścioszek"

 31,1500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  185,1600

Opakowania ze szkła150107  139,3700

Metale200140  13,8700

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  501,3100

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010045834357570001483PPH "TORMAK" Sp. z 

o.o.

 1,8500

Metale żelazne1601170118852051180162100Bogdan Mirkowski  1,2500

Żelazo i stal170405  401,2500

Zużyte opony160103146487055AKAR Robert 

Rzeszotek

 224,0400

Oleje i tłuszcze jadalne200125014979042EKO-POL Jacek 

Ostrowski

 53,9000

Opakowania z papieru i tektury1501011407052498241681307F.H.U. "ŁUK-MET" 

Łukasz Wąsowski

 97,0000

Inne baterie i akumulatory160605  3 570,3000

Miedź, brąz, mosiądz170401  5 559,8500

Aluminium170402  13 252,1000

Ołów170403  38,3000

Cynk170404  785,5000

Żelazo i stal170405  3 724 714,0000

Tworzywa sztuczne i guma1912040160661049591263893"OLMMER" Janusz 

Andrzej Osowski

 309,1000
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z6109863687761002157ZŁOMSTAL  Wojciech 

Łukowski

 5 433,6200

Opakowania z drewna150103  1 364,7000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  86,4900

Tworzywa sztuczne160119  2,2600

Inne niewymienione elementy160122  1,8800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,2000

Aluminium170402  4,0400

Żelazo i stal170405  521,3100

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

0701040115092065210445774Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe WAWMAR 

Marek Wawrzonowski

 3,3850

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  16,4740

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108670505557"FILLA" Wojciech Filla  193,4800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501026112418487761008007PHU ECO SORT Skup 

i zbiórka surowców 

wtórnych

 8,7250

Papier i tektura200101  0,2530

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

0206801464313561132234385Oileco  69,3500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

1501061407490407571433635BŁYSK-BIS SP. ZO.O.  1 952,1300

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  2 466,0200

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  11 518,8000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  100,1200

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  3 994,3700
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105O90.02.Z1407708671251412918"CHEMAR" s.c.  2,8000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  108,5150

Zwroty kosmetyków i próbek070681  394,6110

Inne niewymienione odpady070699  27,6900

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  2,4500

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,2210

Inne niewymienione odpady120199  3,9200

Opakowania z papieru i tektury150101  51,0600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  39,7790

Opakowania ze szkła150107  1,8760

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  314,4600

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  205,3160

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,9730

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0300

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,0700
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  15,1280

Opakowania z metali1501047116342438211644862L. T. Concept Lilla 

Stefanik

 18,4400

Żelazo i stal170405  2 414,2500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103011694675"RENOBUT" Krzysztof 

Beta

 0,3610

Metale nieżelazne160118  1,1200

Miedź, brąz, mosiądz170401  31,5650

Aluminium170402  58,8280

Ołów170403  1,7680

Cynk170404  6,1950

Żelazo i stal170405  3,3240

Papier i tektura191201  15,8110

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104O92.62.Z0010271595270105131AUTOMOBILKLUB 

RZEMIEŚLNIK

 328,5960

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213G51.18.Z2911523716611795138Master Light Service  1,9860

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101241812056Millbery Trade Sp. z 

o.o.

 0,9990

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,6760

Inne niewymienione odpady120199  83,6440

Metale żelazne160117  35,0420

Metale nieżelazne160118  0,0540

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,2000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  108,4100

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,5820

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  63,9340

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  33,9530
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Miedź, brąz, mosiądz170401  0,7440

Aluminium170402  8,0510

Żelazo i stal170405  384,0890

Mieszaniny metali170407  33,2220

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  134,3320

Metale żelazne191202  0,2440

Opakowania z metali150104DN37.20.Z7500347008381040867Kazimierz Kozera  25,1000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,0640

Miedź, brąz, mosiądz170401  16,0540

Aluminium170402  28,2560

Ołów170403  2,3060

Cynk170404  1,5180

Żelazo i stal170405  506,2220

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3360

Metale nieżelazne191203  0,3380

Odpady ulegające biodegradacji200201015332986"AGAdendron" SP. J.  79,6000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  119,2400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601046102450637760000268POLMO-ZBYT; HURT - 

DETAL Stanisław 

Wasilewski

 745,2080

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602134309915329462156557P.P.H. ELKABEL 

SZCZYGIELSKI SP.J.

 0,2000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104G51.57.Z0112025195291006291"MILIOMET" Skup - 

sprzedaż metali 

nieżelaznych

 0,0400

Opakowania z metali150104  26,7000

Inne baterie i akumulatory160605  5,9000

Miedź, brąz, mosiądz170401  42,8000

Aluminium170402  119,4000

Ołów170403  0,8000

Cynk170404  4,1000

Żelazo i stal170405  1 391,3000

Opakowania z papieru i tektury1501011464703277591740369ZGKIM Sp. z o.o. w 

Małkinii Górnej

 38,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  47,6000

Opakowania wielomateriałowe150105  1,8000

Opakowania ze szkła150107  131,3000

Aluminium170402  0,8000

Żelazo i stal170405  6,4000
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Urządzenia zawierające freony200123  1,2300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,8100

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 857,7100

Odpady wielkogabarytowe200307  0,4000

Opakowania z metali1501041428269006482555193Firma 

Handlowo-Usługowa 

MATI

 0,2800

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2730

Aluminium170402  0,1990

Żelazo i stal170405  13,4610

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101010413355P.H.U. TRANSPORT – 

SPRZĘT – ROBOTY 

DROGOWE TOMASZ 

ZENON PIETRUSZKA

 1 255,2000

Gruz ceglany170102  557,4200

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  136,0700

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  456,4000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  150,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201030115713009511302103Kupno-sprzedaż 

odzieży, artykułów 

spożywczych i 

przemysłowych 

Sławomir Foks

 0,0180

Opakowania z papieru i tektury150101  76,9600

Opakowania z metali150104  36,3570

Metale nieżelazne160118  1,6200

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1500

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3900
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  1,5240

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,8560

Miedź, brąz, mosiądz170401  53,4450

Aluminium170402  44,3240

Ołów170403  1,2080

Cynk170404  4,4780

Żelazo i stal170405  793,9890

Mieszaniny metali170407  0,2330

Papier i tektura191201  579,0900

Odpady kory i korka030101I60.24.B550716221HTU Marek Szczepan 

Ogonowski

 1 473,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  1 243,7000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.30.B7104126298260001555Zakład 

Usługowo-Handlowy 

"AUTO -BAKS"  Jerzy 

Stanisław Królik

 591,3800

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801030123148701230488069ZOZ Zespół Lekarzy 

Specjalistów VITA

 174,0000

Żelazo i stal1704055502119817581005929PHBRT TRANS. 

DROG. TADEUSZ 

SZLACHETKA

 6,2400

Odpady tworzyw sztucznych070213710473447Janusz Pielaka, 

Przetwarzanie 

Odpadów 

Niemetalowych 

Włączając Wyroby 

Wybrakowane

 60,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  13,3330
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Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204DN37.10.Z0172643265272346985STENA RECYCLING 

SP Z O.O.

 4 723,4400

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  2 671,9400

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020305  850,4400

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  9 348,0000

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  22,5600

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020603  476,0000

Inne niewymienione odpady020699  3 096,3800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  27,3200

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  6,4400

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  2 053,4000

Inne niewymienione odpady040199  13,8400

Odpady zawierające rtęć060404  0,0900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,2060

Odpady tworzyw sztucznych070213  3,0600

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  2,4900

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  14,4220

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  0,2200

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  0,1980

3484



Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  11,7360

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  2 432,0000

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  102,6000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  96,2200

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  21,2620

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070710  1,3180

Inne niewymienione odpady070799  4,9400

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  13,9420

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  31,0400

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  2,3540

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  2,4000

Zmywacz farb lub lakierów080121  2,1400

Inne niewymienione odpady080199  4,7200

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,3600

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  4,5800

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  5,1020

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  11,0000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  26,9200

Inne niewymienione odpady080399  0,3600
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Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  0,2000

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  6,7420

Inne niewymienione odpady101399  0,5200

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  2,2800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  7 394,9300

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  705,4500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  4,1850

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,5200

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  7,9000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  19,7400

Odpady spawalnicze120113  0,0600

Inne niewymienione odpady120199  143,4600

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  0,2100

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  1,0820

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  3,2400

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0300

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  11,4900

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  0,3580

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  110,0000

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  1,6400

Opakowania z papieru i tektury150101  13 609,9850
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 066,7950

Opakowania z drewna150103  799,2500

Opakowania z metali150104  1 258,2580

Opakowania wielomateriałowe150105  11,6600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 314,2800

Opakowania ze szkła150107  656,5000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  44,7560

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  25,2100

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  12,4600

Zużyte opony160103  53,3000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  478,3400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  48,8800

Okładziny hamulcowe 

zawierające azbest

160111  0,0400

Metale żelazne160117  777,6850

Metale nieżelazne160118  1,3500

Tworzywa sztuczne160119  14,2800

Szkło160120  0,7200

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  29,2340
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  76,4230

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  417,4200

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,8840

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  23,5700

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0800

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  29,3800

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  9,8600

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  444,1800

Gazy w pojemnikach inne niż 

wymienione w 16 05 04

160505  0,1400

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,6820

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,4180

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,3820

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  13,6280

3488



Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0380

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  4,7200

Inne baterie i akumulatory160605  8,1200

Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale 

przejściowe lub ich 

niebezpieczne związki

160802  0,3720

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  6,1200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2,2800

Gruz ceglany170102  2 073,5200

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,1600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2 101,5000

Drewno170201  112,9000

Szkło170202  0,2800

Tworzywa sztuczne170203  17,3500

Odpadowa papa170380  4,8400

Miedź, brąz, mosiądz170401  55,3950

Aluminium170402  253,6350

Ołów170403  0,7490

Cynk170404  3,1800

Żelazo i stal170405  21 285,4930

Cyna170406  1,4000

Mieszaniny metali170407  7,4400

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,4600

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  111,4000
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  2,5600

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,1000

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0800

Zawartość piaskowników190802  72,0000

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  91,3600

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  10,0000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  1,0800

Papier i tektura191201  9 011,3310

Metale żelazne191202  3 407,4810

Metale nieżelazne191203  12,4680

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  90,4400

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  382,9200

Papier i tektura200101  155,7500

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  1,8500

Urządzenia zawierające freony200123  232,0870

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,7200
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Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,2460

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  185,5380

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  270,5400

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  30,7600

Tworzywa sztuczne200139  0,3200

Odpady wielkogabarytowe200307  422,0400

Odpady ulegające biodegradacji200201K74.70.Z6110124097742406712Przedsiębiorstwo 

Usługowe ZIELEŃ SP. 

Z O.O.

 11,9000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  6,8000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G52.48.G2903466536570311289NOMI S.A.  0,9100

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,2000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0700

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803181411784385661794643WERMET Piotr 

Wernicki

 0,0040

Opakowania z metali150104  16,1140

Metale nieżelazne160118  0,0150

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,6800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,2800
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0900

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,0627

Aluminium170402  3,7977

Ołów170403  0,0260

Cynk170404  0,0670

Żelazo i stal170405  434,5319

Urządzenia zawierające freony200123  0,8400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,4500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,0600

Opakowania z papieru i tektury1501011304425105671154477Agata Kowalska FHU 

"GLOBAL"

 9,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6900

Aluminium170402  2,9800

Żelazo i stal170405  345,1300

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602130104477335210416287RAM-SERWIS Sp. z 

o.o.

 0,2910

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2070

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,2480

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0000

Inne baterie i akumulatory160605  0,0360

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103N85.11.Z0003024807611333881SAMODZIELNY 

PUBLICZNY ZESPÓŁ 

ZAKLADOW OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W 

PRZASNYSZU

 0,6680
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602131417716337743104864Przedsiębiorstwo 

"Amper" Sp.z o.o.

 4,5560

Popioły lotne z węgla1001027103348308220011257Gospodarstwo Rolne 

Paweł Goźliński

 89,5225

Opakowania z papieru i tektury1501010112007565271104323ZELMAK Skup 

surowców wtórnych 

Zenon Kietliński

 296,3820

Opakowania z metali150104  6,1380

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,2910

Aluminium170402  1,8910

Żelazo i stal170405  94,0100

Mieszaniny metali170407  0,1910

Papier i tektura200101  98,9700

Metale żelazne160117DM35.20.B7103606608220003803ZAKŁADY 

NAPRAWCZE 

TABORU 

KOLEJOWEGO  

MIŃSK MAZOWIECKI 

S.A.

 87,3000

Metale nieżelazne160118  15,6000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803185504132207581006691BEST-OFFICE 

J.Jakubiak, 

A.Dąbrowski, B. 

Jakubiak S.J.

 0,0150

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  3,6700

Opakowania z papieru i tektury1501011460177115342323105DARIUSZ BETA 

MIDSTAL

 28,6200

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,8590

Aluminium170402  8,1150

Ołów170403  0,0510

Cynk170404  0,1960

Żelazo i stal170405  232,6780

Opakowania z papieru i tektury150101G51.33.Z6303754137811011998Selgros Sp. z o.o.  2,6700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2,0100

Opakowania ze szkła150107  1,3900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,9600

Urządzenia zawierające freony200123  1,3590
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,7810

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,0000

Metale nieżelazne160118146983765STANLEY Stanisław 

Scibor

 0,2160

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,6210

Aluminium170402  1,3260

Ołów170403  0,0770

Cynk170404  0,0070

Żelazo i stal170405  4,7180

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z7104712188221925077ZAKŁAD 

GOSOPDARKI 

KOMUNALNEJ

 14,9900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  81,6400

Opakowania z metali150104  5,9000

Opakowania wielomateriałowe150105  1,1600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  56,1000

Opakowania ze szkła150107  198,6200

Papier i tektura191201  5,3900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,2200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,4900

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  0,4200

Odpady wielkogabarytowe200307  4,3800

Odpady tworzyw sztucznych070213K74.87.B1403602537591648965ALPLA NDM SP. Z 

O.O.

 711,1287

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.B6708180108120000432Sklep Przemysłowy 

"auto-moto" Stanowski 

Tadeusz

 7,1000

3494



Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103140288656"RAF-TRADE" Rafał 

Pniewski

 2,3200

Opakowania z metali150104  16,3900

Metale nieżelazne160118  0,5900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,2400

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0500

Miedź, brąz, mosiądz170401  20,0000

Aluminium170402  28,9800

Ołów170403  0,3100

Cynk170404  1,0900

Żelazo i stal170405  475,3000

Papier i tektura200101  51,7800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.A1925981845891750856FOTA  S.A. w 

upadłości układowej

 7,6420

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213K74.20.A0162059941230884753EURO-LIGHT SP. Z 

O.O.

 0,2800

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  8,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213280481531POLAMP Components 

Frączkiewicz, 

Sampławski

 0,0231

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601O90.02.Z0102672211250017574"Clean World" Firma 

Handlowo-Uslugowa 

Marek Woch

 65,4000

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  1,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  424,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  264,8000

Opakowania z drewna150103  1,4000

Opakowania z metali150104  6,4000

Opakowania wielomateriałowe150105  23,6000

Opakowania ze szkła150107  279,0000

Zużyte opony160103  1,7000

Tworzywa sztuczne160119  0,9000

Szkło160120  1,4000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1000
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  22,2000

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1000

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,1000

Inne baterie i akumulatory160605  0,2000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  43,2000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  787,6000

Drewno170201  0,0100

Tworzywa sztuczne170203  0,9000

Odpadowa papa170380  11,1000

Aluminium170402  3,9000

Żelazo i stal170405  1,1000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  0,0200

Papier i tektura191201  0,3000

Tworzywa sztuczne i guma191204  1,1000

Papier i tektura200101  13,2000

Szkło200102  2,9000

Odzież200110  2,1000

Tekstylia200111  1,8000

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  6,8000

Tworzywa sztuczne200139  2,1000

Metale200140  2,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  21,3000

Zużyte opony1601031419295259482130064Krzysztof Kosowski  20,6000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

1201020122781055291186577"MILIOMET-BIS" 

BARBARA 

KĘDZIERSKA

 37,1000

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  20,8000

Aluminium170402  99,0500
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Cynk170404  0,0200

Żelazo i stal170405  0,9000

Odpady tworzyw sztucznych0702137102663758220011027PPHU 

,,OPAKOPLAST"

 71,5280

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  2,8900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  123,3930

Tworzywa sztuczne i guma191204  3,8100

Tworzywa sztuczne200139  0,8570

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604011514911RIKU MODELSPORT  0,0500

Miedź, brąz, mosiądz170401142208615ZŁOMAR Dariusz 

Rosłoniec

 23,7240

Aluminium170402  72,2430

Ołów170403  0,8020

Cynk170404  1,4480

Żelazo i stal170405  77,5640

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,6000

Odpady tworzyw sztucznych0702131408084988222214711AWENTA E.W.A. 

CHOMKA Sp.j.

 9,0000

Opakowania z metali150104G50.20.A5500651377581050137FHU "MAX"  Andrzej 

Nurczyk

 0,1800

Metale żelazne160117  349,0600

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,5750

Aluminium170402  13,1640

Żelazo i stal170405  9,0200

Opakowania z papieru i tektury1501010172014495321763514REMONDIS OTWOCK 

Sp. z o.o.

 444,1800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  184,5400

Opakowania z drewna150103  190,1600

Opakowania wielomateriałowe150105  1,5000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  947,3500

Opakowania ze szkła150107  753,4800

Zużyte opony160103  47,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  5,9900

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,4200
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,9700

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  589,9200

Gruz ceglany170102  342,1000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  183,1800

Żelazo i stal170405  26,9500

Papier i tektura200101  0,9400

Urządzenia zawierające freony200123  15,5300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  50,0800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  5,4500

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  8,5000

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 271,5000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  24 320,7800

Odpady wielkogabarytowe200307  396,5400

Opakowania z drewna1501031308627555671585059P.P.H.U. "JULIS" 

Grzegorz 

Antoszkiewicz

 2 262,9800

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z0013702595470049414Przedsiębiorstwo 

Przerobu Złomu 

"SILSCRAP"  SP. Z O. 

O.

 2 320,7900

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  59,3700

Opakowania z metali150104  7 724,9500

Metale żelazne160117  19 360,9400

Inne niewymienione odpady160799  3 109,9200

Żelazo i stal170405  218 382,5600

Mieszaniny metali170407  84,9100

Odpady żelaza i stali191001  32,6300
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Metale żelazne191202  8 177,8100

Metale200140  282,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602135114335748451799860POLAMP Components 

Sp. z o.o.

 0,0180

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801031300609325691336773"DELTA" GABINET 

STOMATOLOGICZNY 

Indywidualna praktyka 

stomatologiczna lek. 

stom. Jarosław 

Poniedziałek

 0,0350

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,0180

Odpady betonowe i szlam 

betonowy

101314672764620Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-Budowlane 

"TATRO-BET" 

Szewczyk Spółka 

Jawna

 0,9000

Opakowania z drewna150103  0,0500

Zużyte opony160103  2,4000

Metale żelazne160117  4,5000

Żelazo i stal170405  3,5900

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801031428635215272651257Gabinet 

Stomatologiczny Adam 

i Elżbieta Biedrzyccy 

s.c.

 0,0175

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214012834925ATLANTIC POLSKA 

SP. Z O.O.

 1,7300

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0150

Metale żelazne1601171424846407591725832Skłodowski S.J.  42,1700
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Żelazo i stal170405  289,9100

Mieszaniny metali170407  41,9200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  40,1640

Opakowania z papieru i tektury150101G51.54.Z6700079487960081395"CELMET" s.c. Wiktor 

i Urszula Jakubowscy

 185,2800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  30,1000

Papier i tektura191201  189,3500

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

1502030112869765341018742SFM FILTRY ŁUCZAK 

Sp. j.

 74,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301055503776877621030283"BATORY" Sp. z o.o.  6,0500

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,2600

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 281,8000

Gruz ceglany170102  119,9000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  4 148,6000

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  351,7600

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  4 368,2600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  30,3000
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Odpady tworzyw sztucznych0702130155490949521936944REPRO-PLAST SP. Z 

O.O.

 35,3620

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  206,6800

Tworzywa sztuczne160119  16,2800

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101130012815Jan Miklewski 

Przedsiebiorstwo MIK, 

Roboty Ziemne i 

Drogowe

 231,6000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G51.57.Z5512949577582089992"GUMKOWSCY" s.c. 

Piotr Gumkowski i 

Dariusz Gumkowski

 962,4420

Żelazo i stal170405  130,8870

Odpady wielkogabarytowe200307146339449DAR-JAR Weronika 

Warzecha

 182,7000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213G51.90.Z7123082738212227830HURTOWNIA 

ARTYKUŁÓW 

ELEKTROINSTALACY

JNYCH ASAJ SP. Z 

O.O.

 4,6416

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  5,6750

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601040106809101250393107Zaklad Usługowy 

Mechaniki Pojazdowej 

Blacharstwo-Lakiernict

wo Tadeusz Zbieć

 119,6900

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801061435437DAF-KAT  0,3990

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104DN37.10.Z7116276518211145082"AGRO-MAX" 

TADEUSZ JĄG

 190,6900

Metale nieżelazne160118  3,3600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  8,8100

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,1500

Aluminium170402  34,6500

Cynk170404  1,1200

Żelazo i stal170405  649,5000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104DN37.10.Z1414455147971981205Prima Auto Sp. z o.o.  142,9400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  51,3850

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,0360
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Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101I60.24.A0106909941180059508EKO-MET 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE 

ZDZIASŁAW 

SZEWCZYK SPÓŁKA 

JAWNA

 0,8030

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,3220

Opakowania z metali150104  26,9330

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  201,2740

Metale żelazne160117  66,7000

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  9,0160

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  3,5150

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  57,6600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  167,1080

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  70,4820

Miedź, brąz, mosiądz170401  121,5540

Aluminium170402  241,0510

Ołów170403  4,2120

Cynk170404  4,1110

Żelazo i stal170405  9 048,2610

Cyna170406  0,0240

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,2370

Metale żelazne191202  34,0720

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

2001330705694069370008168Carrefour Polska  Sp. z 

o.o.

 14,8360

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  2,4210
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103140896829BISSONIO Sp. z o.o.  0,1090

Opakowania z metali150104  8,9020

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,5320

Aluminium170402  19,8810

Cynk170404  0,1750

Żelazo i stal170405  1,1161

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,3600

Papier i tektura191201  23,1470

Opakowania z metali1501046720252068111191912"ROM-BUD" Roman 

Sokołowski

 24,7020

Metale żelazne160117  75,8270

Metale nieżelazne160118  5,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  25,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  31,6000

Aluminium170402  78,1000

Ołów170403  1,3000

Cynk170404  1,7000

Żelazo i stal170405  4 394,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.20.Z0045809227590000653FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "METRO" 

WŁADYSŁAW 

MIERZEJEWSKI

 417,9200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  66,9000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301053507340016781002059SINOMA KRZYSZTOF 

OETTINGEN

 1 211,6000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 507,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  520,2000

Opakowania z drewna150103  426,7000

Opakowania z metali150104  0,7000

Opakowania ze szkła150107  11,7000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  3,0950
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0300

Aluminium170402  0,7000

Żelazo i stal170405  14,5000

Papier i tektura191201  262,7000

Szkło191205  40,0000

Tekstylia191208  6,3000

Szkło200102  40,3000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,5000

Urządzenia zawierające freony200123  2,5900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  10,3100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,0900

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

1602111423651255241918794M-M Recykling Marcin 

Lenart

 8,6500

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1100

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  8,9200

Ołów1704036728952327961857001Usługi Rolnicze - Skup 

Złomu Barbara 

Tomalska

 1,2000

Żelazo i stal170405  694,1700

Opakowania z metali1501041425648995252487323Sirscrap Sp. z o.o.  20 200,0000

Metale żelazne160117  2,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  23,0200

Aluminium170402  28,3500

Ołów170403  107,0000

Żelazo i stal170405  7 099,8820

Cyna170406  0,1490

Mieszaniny metali170407  5,2850

Metale żelazne191202  410,2850
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Metale nieżelazne191203  11,2940

Opakowania z metali1501041460401601132517545JM-Projekt  1,3390

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,3420

Aluminium170402  3,4710

Ołów170403  0,0270

Cynk170404  0,0930

Żelazo i stal170405  85,8710

Mieszaniny metali170407  0,0050

Papier i tektura191201  24,5740

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,6630

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0110

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G51.57.Z6705450908111019277Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe - 

Jan Śliwiak

 78,2590

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101141478360"Zielony Ogród" Sp. z 

o.o.

 8 710,0000

Żelazo i stal170405  0,5300

Odpady ulegające biodegradacji2002010105081625290015715P.T.H.U. 

PACHOLCZYK

 180,0000

Opakowania z drewna150103G51.53.A0110516641230064205Produkcja Skup i 

Sprzedaż Palet 

Andrzej Klimczak

 6,2000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010104336205240313310Jaro-Filtr Sp. j. Robert 

Szewczyk, Jacek 

Wrzosek

 0,3430

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

1606041420640271132681658GOLDEN ANNA 

GŁOWIŃSKA

 0,0000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G51.57.Z130307781 000205691020685PHU STACJA 

DEMONTAŻU 

POJAZDÓW Marian 

Jaguszewski

 115,7100

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  57,1250
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Inne niewymienione odpady090199G51.90.Z1426993529512328694DROP Sp. z o.o.  119,2700

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  21,1000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  79,2500

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,2600

Opakowania z papieru i tektury150101  373,2400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  9,7100

Opakowania z metali150104  394,3500

Metale żelazne160117  57,6700

Metale nieżelazne160118  399,5700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  297,9800

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  207,4800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1 143,0960

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  3,3860

Tworzywa sztuczne170203  2,2380

Miedź, brąz, mosiądz170401  2 729,0200

Aluminium170402  1 590,3000

Ołów170403  433,7500

Cynk170404  194,0300

Żelazo i stal170405  1 840,2100

Cyna170406  0,9100

Mieszaniny metali170407  78,6600

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  58,4300

Odpady metali nieżelaznych191002  0,0200

Papier i tektura191201  783,1900

Metale żelazne191202  8,2400

Metale nieżelazne191203  315,9300

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,5390
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,3340

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,7700

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.30.B6102693077740002784FAL-MOT Andrzej 

Falba

 1,0600

Odpady ulegające biodegradacji200201012096580Zakład Robót 

Ogrodniczych i 

Brukarskich P. Curyło 

J. Luberek s.c.

 24,2400

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  8,7500

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010156960851250511771AK-POL PAWEŁ 

KIEŁCZEWSKI 

EXPORT-IMPORT

 1,9890

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

1608011420437001182011109EKOLEVEL Sp.z o.o.  0,1960

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201017125563388241489024Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Katarzyna Adamczyk

 22,2800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  206,2200

Opakowania z metali150104  0,6690

Metale żelazne160117  120,5200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,5060

Inne niewymienione odpady160799  25,3200

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,7250

Aluminium170402  2,4180

Ołów170403  0,1480

Cynk170404  0,0040

Żelazo i stal170405  5 157,8220

Metale żelazne191202  11,2960

Metale nieżelazne191203  0,6570

Metale200140  55,3930

Opakowania z papieru i tektury150101G51.90.Z0127755595220002860Makro Cash and Carry 

Polska S.A.

 11,1400

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,2400
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Opakowania z metali150104  0,5400

Opakowania ze szkła150107  11,7300

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0320

Urządzenia zawierające freony200123  0,3200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,6300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,0690

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010149761505342058689TRANS-ZBYT PTHU 

RECYKLING 

SAMOCHODOWY, 

SKUP ZŁOMU I 

METALI 

KOLOROWYCH 

Woźniak Zbigniew

 0,0510

Opakowania z papieru i tektury150101  240,5650

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  11,1480

Opakowania z metali150104  5,3890

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  168,2870

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,5110

Miedź, brąz, mosiądz170401  8,4080

Aluminium170402  14,7270

Ołów170403  0,1818

Cynk170404  0,9230

Żelazo i stal170405  337,1950

Mieszaniny metali170407  2,2340

Metale200140  1,3920

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.57.Z5503994017591000253SKUP ZŁOMU METALI 

KOLOROWYCH 

Krystyna Czarkowska

 7,0740

Aluminium170402  20,7410

Ołów170403  0,4120

Żelazo i stal170405  3,3180

Mieszaniny metali170407  0,4800
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Urządzenia zawierające freony2001230157230721132485124MEDIA MARKT 

POLSKA SP. Z O.O. 

Warszawa IV Spółka 

Komandytowa

 14,4700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  12,8170

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  11,6000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.90.Z6706421137960078631HURTOWNIA 

ZAOPATRZENIA I 

ZBYTU RZEMIOSŁO 

SP. Z O.O. ZAKŁAD 

PRACY CHRONIONEJ

 0,1000

Żelazo i stal1704057104428508211091989ALICJA KAZIMIERA 

RADZIKOWSKA 

RADMET SKUP 

ZŁOMU

 1 053,3200

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104DD20.10.A6102304817760004912PHPU "TARTAK" Auto 

Złom oraz Skup Złomu

 308,2400

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G52.50.Z0102165255341046939AUTO-ZŁOM-SZROT  276,4690

Opakowania z papieru i tektury1501010153144515272391342Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania m.st. 

Warszawie Sp. z o.o.

 380,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  322,6200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  8 477,7800

Opakowania ze szkła150107  827,0200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  14 504,7000

Gruz ceglany170102  704,6000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  264,6000

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  1,2000

Papier i tektura191201  13,4400

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  42,0000

Urządzenia zawierające freony200123  5,6200

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  20,7110

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  14,5290

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  5,1000

Odpady ulegające biodegradacji200201  4 984,7000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  195 227,4000

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  388,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  6 884,4000

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  25,5000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

0803186708729369481198663PPH Altech Jarosław 

Kuna

 0,0440

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0650

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2600

Urządzenia zawierające freony200123G52.45.Z5500919917581807847"JPZ" S.J. Janusz 

Zięba, Janina Zięba, 

Piotr Zięba

 5,2500
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  2,0950

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,7010

Opakowania ze szkła1501075701787947640001325Ardagh Glass S.A.  25 106,1500

Szkło191205  5 588,0500

Metale żelazne1601171400291565681388188PPHU Robert Wroniak  81,5000

Aluminium170402  13,2000

Żelazo i stal170405  836,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213270117632COPYLAND Rafał 

Krawczyk, Dariusz 

Karaś

 2,9946

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,1410

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601046720192179481826800AUTO-CZĘŚCI 

"PAWEX"

 2 400,1290

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.51.Z1909663015831023182Lotos Paliwa Sp. z o.o.  0,1900

Opakowania z metali1501041403656355262574414MLK  1,9605

Metale żelazne160117  0,0094

Metale nieżelazne160118  0,6466

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,8265

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,7669

Aluminium170402  4,8972

Ołów170403  0,1000

Żelazo i stal170405  195,0968

Mieszaniny metali170407  0,0048

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501100152985005242445688AQUA LAB A. 

SIERZPUTOWSKI I 

WSPÓLNICY SP. J.

 0,0120
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Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  1,0020

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,0770

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201046730027917991902812OPTIMA RECYKLING 

Sp. z o.o.

 0,2010

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020204  14,0000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  4,2630

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020305  1,4800

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  0,8620

Inne niewymienione odpady020399  20,1340

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020502  7,0000

Inne niewymienione odpady020599  0,0070

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  6,7360

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020603  0,4430

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020705  6,5000

Inne niewymienione odpady030199  460,4500

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  47,0940

Odpady z włókna, szlamy z 

włókien, wypełniaczy i powłok 

pochodzące z mechanicznej 

separacji

030310  141,4300

Inne niewymienione odpady030399  73,5940

Osady niezawierające chromu, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040107  0,9820

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  41,8950
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Odpady z polerowania i 

wykańczania

040109  5,5970

Inne niewymienione odpady040199  39,9100

Odpady materiałów złożonych 

(np. tkaniny impregnowane, 

elastomery, plastomery)

040209  443,0420

Barwniki i pigmenty inne niż 

wymienione w 04 02 16

040217  0,1220

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  1 092,6650

Inne niewymienione odpady040299  9,5110

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  5,5880

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  0,9000

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  1,2020

Odpady zawierające rtęć060404  0,0020

Odpady zawierające inne 

metale ciężkie

060405  1,8730

Inne niewymienione odpady060899  0,2850

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  2,8140

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070101  63,2500

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  17,0790

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070107  9,7800

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  0,4110

Inne niewymienione odpady070199  41,0000

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070201  7,1320

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  26,9780

Odpady tworzyw sztucznych070213  573,9730

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  553,5220
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Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  218,4320

Inne niewymienione odpady070299  38,2400

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070301  21,2770

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070304  0,8600

Przeterminowane środki 

ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  0,0280

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070503  0,0900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  65,9150

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510  5,9150

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

070511  32,6550

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  33,6990

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  9,8550

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  4,1580

Inne niewymienione odpady070599  26,6470

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  25,9140

Zwroty kosmetyków i próbek070681  146,3890

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 07 11

070712  5,6580

Inne niewymienione odpady070799  0,8250

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  254,5810

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  285,0660
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Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  17,5460

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  6,0050

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  725,3150

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  334,0180

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  16,8060

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  24,0950

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  34,1390

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  2 940,1470

Zmywacz farb lub lakierów080121  9,9210

Inne niewymienione odpady080199  60,2760

Odpady proszków 

powlekających

080201  116,3160

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  15,8160

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  149,8270

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  102,3990

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  352,9290

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  0,9010
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Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,2650

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  7,5750

Zdyspergowany olej inny niż 

wymieniony w 08 03 19

080380  3,3070

Inne niewymienione odpady080399  0,1920

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  43,6880

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  299,4770

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  36,2200

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  2,0190

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  118,4830

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  198,1520

Inne niewymienione odpady080499  92,9890

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  1,4410

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  43,2980

Roztwory utrwalaczy090104  0,1480

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,1000

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,0120

Inne niewymienione odpady090199  1,0850

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  3,4460

Popioły lotne z torfu i drewna 

niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  8,5100
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Odpady z oczyszczania gazów 

odlotowych zawierające 

substancje niebezpieczne

100118  2,0470

Żużle odlewnicze100903  4,8670

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 09 09

100910  0,7000

Zgary i żużle odlewnicze101003  0,2200

Rdzenie i formy odlewnicze 

przed procesem odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 05

101006  0,0300

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  133,5200

Pyły z gazów odlotowych inne 

niż wymienione w 10 10 09

101010  0,1500

Odpady środków do 

wykrywania pęknięć odlewów

101015  0,3570

Inne niewymienione odpady101099  3,0000

Wybrakowane wyroby101382  8,2230

Kwasy trawiące110105  72,6120

Alkalia trawiące110107  25,8870

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  5,3160

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  89,1150

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  83,8300

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  305,9050

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  11,2200

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  199,9260

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  75,0940

Inne odpady110302  0,4060

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  0,0050

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  31,8740

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  4,1290
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Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  29,1300

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  659,0770

Odpadowe oleje mineralne z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców (z wyłączeniem 

emulsji i roztworów)

120107  17,3020

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  2 198,1190

Zużyte woski i tłuszcze120112  2,1200

Odpady spawalnicze120113  7,1460

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  0,7300

Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  407,6840

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  4,3110

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  210,2990

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  47,2750

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  143,9120

Inne niewymienione odpady120199  146,7400

Wodne ciecze myjące120301  40,1840

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  2,3990

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,1470

Oleje hydrauliczne łatwo 

ulegające biodegradacji

130112  0,1470

Inne oleje hydrauliczne130113  3,1280

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  18,8500

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  2,8950
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Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207  0,5780

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  29,4070

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  0,1050

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  1,7680

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  4,7470

Szlamy z kolektorów130503  0,6280

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  3,1530

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  4,2800

Benzyna130702  0,5900

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  8,5830

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  39,3330

Szlamy i odpady stałe 

zawierające rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne

140604  0,5840

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  8,2200

Opakowania z papieru i tektury150101  1 169,1740

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 958,8110

Opakowania z drewna150103  73,0940

Opakowania z metali150104  124,9350

Opakowania wielomateriałowe150105  193,7990

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  915,6990

Opakowania ze szkła150107  8,8470
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  409,3900

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  2,5440

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  594,7260

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  242,3750

Zużyte opony160103  67,8180

Filtry olejowe160107  16,8340

Płyny hamulcowe160113  1,6910

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  10,3320

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,2580

Metale żelazne160117  1,1000

Metale nieżelazne160118  0,0040

Tworzywa sztuczne160119  110,7290

Szkło160120  23,9390

Inne niewymienione elementy160122  15,3860

Inne niewymienione odpady160199  6,9050

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  14,4270
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  14,9800

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0180

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  10,5560

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  3,8780

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  245,6740

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  127,7710

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  57,0150

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  170,0180

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  2,0460

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,1240

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  4,4360

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  5,7210

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  199,7860

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0100
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Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1700

Inne baterie i akumulatory160605  0,2920

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  0,1450

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  6,6180

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  2,1200

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  102,4010

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  276,5540

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03

161104  18,6180

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0150

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  3,5400

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  4,7000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,7330

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  20,5330

Inne niewymienione odpady170182  9,5160

Drewno170201  2,5520

Szkło170202  3,4820

Tworzywa sztuczne170203  45,1580

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  7,4700

Asfalt zawierający smołę170301  5,1000
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Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  9,1170

Odpadowa papa170380  1,1500

Żelazo i stal170405  12,7340

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  3,5520

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  3,7900

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  25,5490

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  646,2670

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  0,6220

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  7,3740

Żużle i popioły paleniskowe 

inne niż wymienione w 19 01 11

190112  1,1710

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  7,6600

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  6,0000

Skratki190801  36,2690

Zawartość piaskowników190802  15,6400

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  42,0800

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  0,0400

Szlamy z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812  10,8000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  40,1170
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Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  3 709,2050

Inne niewymienione odpady190899  0,7000

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  0,4500

Zużyty węgiel aktywny190904  0,1000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,6510

Inne niewymienione odpady190999  0,0500

Papier i tektura191201  2,4990

Tworzywa sztuczne i guma191204  249,8040

Tekstylia191208  19,3290

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  14,7500

Odpady palne (paliwo 

alternatywne)

191210  6,0000

Papier i tektura200101  5,5440

Tekstylia200111  8,4900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,6500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  35,5900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601130179863Hurtownia 

Motoryzacyjna 

MOTPOL

 4,8900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201010051150967960068621"DONRAD" ZAKŁAD 

PRZEROBU ZŁOMU 

Zbigniew Skrzypczyk, 

Marian Nagrodzki, 

Grzegorz Decker Sp.j.

 187,1200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  2,3300

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2800

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,0320

Opakowania z metali150104  11,7600

Metale żelazne160117  29,1500

Metale nieżelazne160118  5,6580
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  15,4910

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,5000

Aluminium170402  10,6090

Żelazo i stal170405  4 818,3800

Metale żelazne191202  2,8200

Metale200140  2,0000

Opakowania z papieru i tektury150101G52.12.Z0112418969510065428PRAKTIKER POLSKA 

SPÓŁKA Z O.O.

 2,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,8000

Opakowania ze szkła150107  3,6000

Urządzenia zawierające freony200123  0,0850

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,1030

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,8200

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011458225925221269097PEBOR Piotr 

Borkowski

 0,0028

Miedź, brąz, mosiądz1704010154958371230638238KAST-Jerzy Kalinowski  8,1860

Aluminium170402  9,1880

Ołów170403  0,3030

Cynk170404  0,3070

Żelazo i stal170405  280,5250

Opakowania z metali150104G51.57.Z2800852787581725262Teresa Samsel Skup 

Złomu

 3,3790

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2120

Aluminium170402  1,4740

Żelazo i stal170405  246,7100

Opakowania z papieru i tektury150101550730630Clear-Service 

Waldemar 

Białobrzewski

 16,9500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  17,1000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601046702063817962135126Firma Usługowa 

Handlowa Krzysztof 

Bińkowski

 599,6900

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201030117615031250063002TEDI Tadeusz Julczyk  0,1070

Opakowania z papieru i tektury150101  51,5900

Opakowania z metali150104  1 145,3800
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  110,5300

Miedź, brąz, mosiądz170401  58,5900

Aluminium170402  94,7800

Ołów170403  6,3800

Cynk170404  9,1800

Żelazo i stal170405  2 087,5100

Mieszaniny metali170407  0,6460

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,0310

Papier i tektura191201  162,4600

Opakowania z papieru i tektury1501011414449865691311336Firma 

Handlowo-Usługowa 

GORA s.c. R. 

Śmigielski, G. Godzwa

 14,8200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  42,2950

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110DN37.20.Z6342931557822234093"RAFIT" SP Z O.O.  1,4340

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,0000

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  1,9400

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  262,1300

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  0,0000

Syntetyczne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła inne niż 

wymienione w 13 03 01

130308  0,0000

Inne niewymienione odpady130899  0,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.57.Z1409956495321185448Firma Handlowo 

Usługowa Piotr 

Jarzębski

 26,3280

Opakowania z papieru i tektury150101  39,1800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  60,3720
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Tworzywa sztuczne i guma191204  1,6050

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301056727601997981314864ZAKŁADY DRZEWNE 

GAJEWSKI - MICHAŁ 

GAJEWSKI

 288,0000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501105503725147610000427Firma 

Handlowo-Usługowo-Tr

ansportowa 

"TRANS-BOK" 

Krzysztof Gadomski

 0,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214K72.60.Z1401522307962672338"MIKROKAS" JACEK 

MAZAN, TOMASZ 

JUREK, GRZEGORZ 

WÓJCIK

 0,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DI26.82.Z5105253347390207958STYR-BUD SP. Z O.O.  0,4000

Opakowania z metali1501045511779807621833504P.H.U. "METAL-MAX" 

S.J. J. Świętochowska, 

M. Świętochowska

 959,4070

Metale nieżelazne160118  0,0930

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,6620

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0112

Miedź, brąz, mosiądz170401  14,2470

Aluminium170402  17,8900

Ołów170403  0,0630

Cynk170404  0,1760

Żelazo i stal170405  228,4450

Mieszaniny metali170407  3,8400

Metale nieżelazne191203  338,2560

Opakowania z papieru i tektury1501011463304485691874223Zbiór surowców 

wtórnych Łukasz Panfil

 4,3500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,7000

Opakowania ze szkła150107  4,5500

Zużyte opony160103  1,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,2600
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,4440

Urządzenia zawierające freony200123  0,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,1050

Zużyte opony160103O90.02.Z0161744378381171003Zakład Wytwarzania 

Odpadów 

Niebezpiecznych

 0,2100

Elementy wybuchowe (np. 

poduszki powietrzne)

160110  0,0010

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,0680

Szkło160120  0,1320

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z5504565477621111165"LEK-MET" Andrzej 

Wrzesiński Skup, 

Obrót Złomem Metali 

Nieżelaznych

 12,5230

Opakowania z metali150104  62,6170

Metale nieżelazne160118  2,7110

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,4100

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  2,4380

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,3930

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  20,5430

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  119,2400

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,3340

Miedź, brąz, mosiądz170401  132,7890

Aluminium170402  288,6120

Ołów170403  13,1900

Cynk170404  6,1180

Żelazo i stal170405  2 060,4000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,4020
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Urządzenia zawierające freony200123  4,9500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  11,2120

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4,0360

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010114615861130080676"ELMART" Andrzej 

Cichomski

 0,4080

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,5060

Żelazo i stal170405  400,1200

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601G51.57.Z1305059665671042979Waldemar Łazarski 

Firma "ODZYSK"

 647,3000

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  0,0439

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,0789

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,4790

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0400

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,0400

Inne oleje hydrauliczne130113  0,2680

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0670

Opakowania z papieru i tektury150101  329,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  131,1200

Opakowania z drewna150103  31,1000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  19,6000
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,5040

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0100

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0680

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  1,9110

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4760

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5610

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4220

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0140

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  3,6000

Tworzywa sztuczne170203  0,1400

Żelazo i stal170405  7,5400

Mieszaniny metali170407  0,1400

3530



Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0620

Inne niewymienione odpady190899  10,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011462671415242752982MILLBERY HOLDING 

SP. Z O.O.

 24,0870

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  11,5220

Inne niewymienione odpady120199  83,6440

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2100

Metale żelazne160117  10,0800

Metale nieżelazne160118  4,4100

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  58,5920

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  47,2270

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  172,2020

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  105,1440

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  27,4890

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  8,4920

Tworzywa sztuczne170203  0,9100

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,5840

Aluminium170402  35,9600

Żelazo i stal170405  2 452,5940

Mieszaniny metali170407  36,2670

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  225,0340

Metale żelazne191202  78,5950

Metale nieżelazne191203  22,1490

Urządzenia zawierające freony200123  17,4250

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  18,1550
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  67,1080

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  19,0470

Opakowania z metali1501040167169095311108475JUSMA-MEDIA 

Jarosław Chudzyński  

SKŁAD MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH I 

OPAŁU

 6,6507

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,6900

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,5173

Aluminium170402  7,7186

Ołów170403  4,2820

Cynk170404  0,1760

Żelazo i stal170405  330,1060

Cyna170406  0,0100

Mieszaniny metali170407  0,0630

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102O90.02.Z6700964618110004919Samorządowy Zakład 

Budżetowy Usług 

Komunalnych w Lipsku

 6,3600

Opakowania ze szkła150107  158,9700

Papier i tektura191201  0,7500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102O90.03.Z0010936767620009401Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Tłuszczu

 7,7500

Szkło160120  42,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0350

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1800

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303080167413625252193277EKSPERIA Sp. z o.o.  918,1270

Opakowania z papieru i tektury150101  187,2920

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  33,8170
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Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102N85.12.Z0003067798231422165Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Sokołowie Podlaskim

 0,0025

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  2,5640

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110146470221Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Grodzisku 

Mazowieckim Sp. z 

o.o.

 1,3400

Zużyte opony160103  0,5000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  267,4000

Gruz ceglany170102  23,6000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  44,1000

Urządzenia zawierające freony200123  1,9550

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  1,9000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  9,5900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,4000
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Odpady ulegające biodegradacji200201  6,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z6702141048121284650ZŁOMOTEX 

POKORNICKI 

MIROSŁAW

 230,8940

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,3830

Opakowania z metali150104  19,6750

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  492,9600

Metale nieżelazne160118  1,5300

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  24,7470

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,6000

Miedź, brąz, mosiądz170401  21,3450

Aluminium170402  33,3080

Ołów170403  4,5530

Cynk170404  0,5000

Żelazo i stal170405  1 884,0160

Metale żelazne191202  11,2400

Opakowania z metali1501041404900406471838680SKŁAD OPAŁU SKUP 

I SPRZEDAŻ ZŁOMU 

CZESŁAW 

MARKOWSKI

 13,0800

Metale żelazne160117  17,1700

Metale nieżelazne160118  0,2560

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,1370

Aluminium170402  1,3050

Ołów170403  0,0450

Cynk170404  0,1030

Żelazo i stal170405  156,6950

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101141472161"ŁUK-POL" Łukasz 

Czapski

 146,4420

Zużyte opony160103  31,5000

Żelazo i stal170405  4 896,7400

Metale żelazne191202  291,4420

Żelazo i stal1704051455588247591739366ZADROŻNY GŁOSEK 

WITOLD ZADROŻNY 

SZCZEPAN GŁOSEK 

SPÓŁKA CYWILNA

 32,2400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101O90.01.Z6719872807962332080ZAKŁAD 

GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

JEDLIŃSK

 76,6000

Gruz ceglany170102  11,3400

Skratki190801  4,8400
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Papier i tektura200101  6,0000

Szkło200102  92,8800

Tworzywa sztuczne200139  16,9200

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  8,7200

Opakowania z papieru i tektury1501015503792037621010168WAB-POL Andrzej 

Wójcik

 2 322,7500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  77,9100

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  204,3400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  365,6200

Opakowania z metali1501041429124107742456673Skup Złomu Metali 

Kolorowych Mariusz 

Owczarski

 0,0445

Metale nieżelazne160118  0,0330

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1639

Aluminium170402  0,3321

Ołów170403  0,0017

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

1608011415374469482516651Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"RAPIS" s.c. R. 

Piskorz, S. Rosłaniec

 10,5000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201015504714697621306101Sikora Adam 

PIOTRO-STAL

 431,0000

Opakowania z metali150104  259,4000

Metale żelazne160117  494,5000

Metale nieżelazne160118  0,4000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  10,1190

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  9 890,0000

Gruz ceglany170102  3 000,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  18,3000

Aluminium170402  36,4000

Ołów170403  1,3000

Cynk170404  0,8000

Żelazo i stal170405  9 292,6000

Mieszaniny metali170407  0,1000

Metale żelazne191202  321,5000

Żelazo i stal1704056701973408111279707Firma 

Handlowo-Usługowa 

Mirosław Majewski

 3 237,6870
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Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104F45.32.Z1401582735242543474"WESTICO" s.c. 

Stacja Demontażu 

Pojazdów

 157,5650

Wybrakowane wyroby żeliwne100980G51.57.Z0003471527960106304Gminna Spółdzielnia 

"SAMOPOMOC 

CHŁOPSKA"

 85,5200

Opakowania z metali150104  1,2230

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,2200

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,7420

Aluminium170402  1,1990

Żelazo i stal170405  392,3200

Zwierzęta padłe i odpadowa 

tkanka zwierzęca stanowiące 

materiał szczególnego i 

wysokiego ryzyka inne niż 

wymienione w 02 01 80

0201811417499355272632018EKOEUROPA 

ENERGY Sp. z o.o.

 0,0500

Odpadowa tkanka zwierzęca020202  0,0240

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

030104  6,9400

Inne niewymienione odpady030399  0,0150

Inne niewymienione odpady040199  0,5060

Inne niewymienione odpady050199  3,8200  2,6740

Kwas siarkowy i siarkawy060101  0,1280

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  1,9600

Odpady zawierające rtęć060404  0,0050

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,1300

Inne niewymienione odpady070299  13,9060

Inne niewymienione odpady070399  0,1580

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  0,0250

Inne niewymienione odpady070599  0,6990

Inne niewymienione odpady070699  1,6940

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  11,1440

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  0,3510

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  1,0000
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Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,5600

Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  1,9600

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  2,9400

Inne niewymienione odpady101399  0,4000

Kwasy trawiące110105  0,0460

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  0,3250

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,1950

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  3,8100

Wodne ciecze myjące120301  0,2300  0,0460

Opakowania z papieru i tektury150101  1,0480

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  7,2950

Opakowania z metali150104  0,0150

Opakowania wielomateriałowe150105  1,0970

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  11,3705

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  2,5060

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  7,3170
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Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209  1,4830

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,4920

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1980

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0665

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1380

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,3800

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  58,1210

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  3,2146

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  3,4860

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,4000

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  0,1140

Inne baterie i akumulatory160605  0,3500

Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale 

przejściowe lub ich 

niebezpieczne związki

160802  11,5400

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  17,8000

Szkło170202  0,5000
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Tworzywa sztuczne170203  15,8750

Odpadowa papa170380  133,1100

Mieszaniny metali170407  0,0250

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  7,7200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  5,2230

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  2,2500

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,0005

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej 

przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102  0,2260

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  30,1696

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  2,0352

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  4,2370

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,1615

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,9260

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, inne niż 

wymienione w 18 02 05

180206  0,0950

Żużle i popioły paleniskowe 

inne niż wymienione w 19 01 11

190112  8,7800
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Zeszklone odpady190401  1,0000

Popioły lotne i inne odpady z 

oczyszczania gazów 

odlotowych

190402  15,8400

Niezeszklona faza stała190403  35,8800

Papier i tektura200101  21,2520

Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji

200108  23,6460

Oleje i tłuszcze jadalne200125  0,4190

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  11,6700

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140101353605260306885KAPSCH SP. Z O.O.  0,0600

Zużyte opony1601031302984385691157071PUH Jacek Drupiewski  35,8000

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

1301106701054097960012566PRZEDSIEBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"EKONAFT"

 0,0240

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,3200

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,1350

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  9,9380

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła zawierające 

związki chlorowcoorganiczne 

inne niż wymienione w 13 03 01

130306  0,1350

Filtry olejowe160107  0,5080

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,7670

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201040154883461230993264Ogólnokrajowe 

Przedsiębiorstwo 

Handlu i Usług BBG- 

Recykling Sp. z o.o.

 2,3900

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  174,1340

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  971,6600

Inne niewymienione odpady030399  581,5070

Opakowania z papieru i tektury150101  8 368,2820
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  200,0700

Opakowania z drewna150103  0,3600

Papier i tektura191201  19 843,5320

Papier i tektura200101  768,1400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501100149953485271406432Martpol Marta 

Brzozowska - Lipko

 0,4140

Opakowania z papieru i tektury1501011011516507732466718ZŁOMEK Sp. z o.o.  2,7500

Opakowania z metali150104  0,3600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0700

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4500

Aluminium170402  0,5600

Ołów170403  0,0400

Cynk170404  0,0000

Żelazo i stal170405  15,8500

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

1201051411307277010092272Kalman Plastic A. 

Trawiński Sp. j.

 71,8700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 484,0600

Tworzywa sztuczne160119  47,8500

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  173,5400

Tworzywa sztuczne i guma191204  681,3700

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216G51.85.Z0172652775342156475KMP PRINT TECHNIK 

POLSKA SP. Z O.O.

 14,6754

Zużyte opony1601031427355628241791177Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp.z o.o.

 31,5500

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,0000

Gruz ceglany170102  3,5000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  220,3800

Odpadowa papa170380  0,6200
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Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania)

190503  1 864,9900

Skratki190801  4,9700

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  23,4700

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  2 671,1600

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  945,2400

Odpady z targowisk200302  4,2930

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  2,3950

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110DD20.30.Z0084272705270204198M.B. Market Ltd. Sp. z 

o.o.

 9,3560

Opakowania z metali1501041202488336751343442PAPC S.A.  227,4000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje 

niebezpieczne

0301040004229948220002790"CHEMA" Spółdzielnia 

Pracy w Olesinie

 0,3200

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  21,7060

Odpady z polerowania i 

wykańczania

040109  0,7000

Inne niewymienione odpady040199  23,8270

Kwas siarkowy i siarkawy060101  0,0420

Kwas azotowy i azotawy060105  43,7090

Inne niewymienione odpady060199  2,8520

Odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

061002  0,1200

Inne niewymienione odpady061399  64,9610

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  0,1920

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,5500

Odpady tworzyw sztucznych070213  9,4640
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Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  210,8100

Inne niewymienione odpady070299  0,6200

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070403  0,7750

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  0,5370

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  0,3000

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  85,6100

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  5,2800

Odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 07 05 80

070581  35,2250

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070604  4,4730

Zwroty kosmetyków i próbek070681  39,2070

Inne niewymienione odpady070699  1,2000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  4,6120

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  1,6360

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  3,7010

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,9000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  2,1050
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Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  4,8000

Inne niewymienione odpady080199  0,0500

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  1,0000

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  11,4650

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  1,4200

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,7010

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  31,9670

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  10,5490

Inne niewymienione odpady080499  2,6270

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,0300

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  8,2620

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  0,0250

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,0600

Inne niewymienione odpady090199  0,9100

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  0,5000

Osady i szlamy z 

fosforanowania

110108  30,9780

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  26,9350  0,0000

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,0310

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  1,1400

Inne niewymienione odpady110199  6,2800
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,6000

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  0,9950

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,3340

Inne niewymienione odpady120199  1,1930

Wodne ciecze myjące120301  15,0660  0,0000

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  26,4180

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  1,6900

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,1350

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  6,0500

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,3800

Inne paliwa (włącznie z 

mieszaninami)

130703  0,1000

Inne niewymienione odpady130899  25,2480

Inne rozpuszczalniki i 

mieszaniny rozpuszczalników

140603  374,5540

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,7090

Opakowania z drewna150103  1,7420

Opakowania z metali150104  0,6350

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  3,0420

Opakowania ze szkła150107  0,0002

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  68,6885
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,5005

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  44,9535

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  7,3176

Zużyte opony160103  2,9300

Filtry olejowe160107  1,4034

Płyny hamulcowe160113  0,0100

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,0150

Tworzywa sztuczne160119  2,9130

Szkło160120  0,1100

Inne niewymienione elementy160122  3,1400

Inne niewymienione odpady160199  0,1328

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,2000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4010

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,2600

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  2,9800

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  9,1680

3546



Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  1,7250

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,6100

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,3550

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0070

Inne baterie i akumulatory160605  0,0100

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  2,5000  0,0000

Inne niewymienione odpady170182  8,0446

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  10,6000

Odpadowa papa170380  1,1000

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,5010

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  2,3500

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,2150

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  0,1200

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,2020
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Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180205  0,0160

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  1,0000

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,0250

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,1570

Tekstylia191208  1,0760

Odpady po autoklawowaniu 

odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  3,2610

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108O90.02.Z0063762841250024924PMS BARTNICKI 

Hubert Bartnicki

Odpady z polerowania i 

wykańczania

040109  0,0660

Inne niewymienione odpady040199  2,0000

Kwas fosforowy i fosforawy060104

Kwas azotowy i azotawy060105

Inne niewymienione odpady060199  2,5000

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204

Inne niewymienione odpady060399  4,7900

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  3,4200

Odpady tworzyw sztucznych070213  11,2810

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,2840

Inne niewymienione odpady070299  1,5180

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514

Zwroty kosmetyków i próbek070681  10,9730

Inne niewymienione odpady070699
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Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070704  0,4700

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  22,9950

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  1,3040

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,3550

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  0,5300

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,4250

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  3,3700

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  124,2600

Inne niewymienione odpady080199  1,8540

Inne niewymienione odpady080299

Szlamy wodne zawierające 

farby drukarskie

080307  7,1850

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  4,8590

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  17,5450

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  5,2070
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Szlamy farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080314

Szlamy farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 14

080315  0,3000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  1,1480

Inne niewymienione odpady080399  0,5930

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  5,2700

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  32,2840

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  52,6430

Roztwory wywoływaczy 

opartych na rozpuszczalnikach

090103

Roztwory utrwalaczy090104  40,1840

Roztwory wybielaczy i kąpieli 

wybielająco - utrwalających

090105  1,3050

Błony i papier fotograficzny 

zawierające srebro lub związki 

srebra

090107  1,5430

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  11,0820

Przeterminowane odczynniki 

fotograficzne

090180  0,6800

Inne niewymienione odpady090199  4,4730

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  0,4300

Kwasy trawiące110105  0,5000

Alkalia trawiące110107

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  2,9500

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,2800

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  1,2850
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,2270

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  2,5700

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  0,7650

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  0,2300

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,1100

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  0,0400

Inne oleje hydrauliczne130113  0,0900

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204  0,0550

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,7000

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0300

Oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe łatwo ulegające 

biodegradacji

130207

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  1,6700

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  10,0000

Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  10,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  8,3240

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  229,3850

Opakowania z metali150104  1,1470

Opakowania wielomateriałowe150105  0,1470

Opakowania ze szkła150107  1,6600
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  26,7630

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  11,2300

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  8,5670

Zużyte opony160103  0,4300

Filtry olejowe160107  0,5150

Płyny hamulcowe160113  0,2100

Tworzywa sztuczne160119  2,9120

Inne niewymienione odpady160199  0,0600

Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,9400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  10,5380

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  7,2480

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  4,9460

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  1,6060
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Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  19,4950

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  10,0600

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  16,1070

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508

Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,6480

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  20,3630

Inne baterie i akumulatory160605  28,4680

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  259,6870  27,3900

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  74,6020  7,2000

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  6,9000

Drewno170201  0,0250

Tworzywa sztuczne170203  3,5550

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204
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Odpadowa papa170380

Aluminium170402  1,2000

Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,3070

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,5760

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  6,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204

Tekstylia191208

Kwasy200114  0,6750

Alkalia200115  4,1130

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604G51.43.Z6113771579710627138JANLUX Sp. z o.o.

Odpady tworzyw sztucznych070213DH25.22.Z0081589767741005589ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWY KIC PAK 

Z. KICIŃSKI, I. 

KICIŃSKA, L. 

KICIŃSKA SP. J.

 155,8900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  30,5800

Baterie i akumulatory ołowiowe1606010158068465342269297E. Sznajder, L. 

Sznajder, R. Kukuła

 13 102,8490

Płuczki i odpady wiertnicze z 

odwiertów wody słodkiej

010504F45.21.A0102569735220213031Eko Harpoon - 

Recykling Sp. z o.o.

 99,2000

Odpady z mycia i 

przygotowywania surowców

020201  0,1440

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  0,2920

Inne niewymienione odpady020399  0,1330

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  2,9670

Inne niewymienione odpady030199  0,9200

Inne środki do konserwacji i 

impregnacji drewna zawierające 

substancje niebezpieczne

030205  0,0980

Barwniki i pigmenty inne niż 

wymienione w 04 02 16

040217  0,0130

Inne niewymienione odpady040299  2,2700

Kwas siarkowy i siarkawy060101  214,6180
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Kwas chlorowodorowy060102  1,0500

Kwas azotowy i azotawy060105  0,1950

Inne kwasy060106  17,6730

Wodorotlenek amonowy060203  0,0680

Wodorotlenek sodowy i 

potasowy

060204  140,1300

Sole i roztwory zawierające 

metale ciężkie

060313  21,3370

Sole i roztwory inne niż 

wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  8,7000

Odpady zawierające rtęć060404  0,1350

Roztwory i kwasy (np. kwas 

siarkowy)

060704  5,4400

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070101  121,5820

Rozpuszczalniki 

chlorowcoorganiczne, roztwory 

z przemywania i ciecze 

macierzyste

070103  14,4000

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  2,4150

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  6,1800

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110  4,1000

Inne niewymienione odpady070199  393,0790

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070201  3,4600

Pozostałości podestylacyjne i 

poreakcyjne zawierające 

związki chlorowców

070207  10,2960

Odpady tworzyw sztucznych070213  8,4380

Odpady z dodatków 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

plastyfikatory, stabilizatory)

070214  3,9120

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  0,1820

Inne niewymienione odpady070299  0,4250

Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070501  9,5700

Inne niewymienione odpady070599  20,2000
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Wody popłuczne i ługi 

macierzyste

070601  11,5000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,0570

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  140,2520

Odpady farb i lakierów inne niż 

wymienione w 08 01 11

080112  74,4270

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 13

080114  45,9450

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  86,6350

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  8,3000

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  22,5430

Odpady z usuwania farb i 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 17

080118  1,0500

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080119  71,9000

Zawiesiny wodne farb lub 

lakierów inne niż wymienione w 

08 01 19

080120  119,2300

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,2710

Inne niewymienione odpady080199  132,9790

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,6000

Inne niewymienione odpady080299  0,1140

Odpady ciekłe zawierające 

farby drukarskie

080308  11,3400

Odpady farb drukarskich 

zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  1,2250

Odpady farb drukarskich inne 

niż wymienione w 08 03 12

080313  0,4280

3556



Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,7600

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  40,2010

Zdyspergowany olej inny niż 

wymieniony w 08 03 19

080380  2,2240

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  5,3000

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  24,1300

Uwodnione szlamy klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 13

080414  2,8800

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080415  5,0000

Odpady ciekłe klejów lub 

szczeliw inne niż wymienione w 

08 04 15

080416  79,2400

Odpady izocyjanianów080501  0,2000

Wodne roztwory wywoływaczy 

do płyt offsetowych

090102  7,1530

Szlamy i osady pofiltracyjne z 

oczyszczania gazów 

odlotowych inne niż 

wymienione w 10 02 13

100214  17,7400

Szlamy z polerowania i 

szlifowania szkła inne niż 

wymienione w 10 11 13

101114  1,0640

Cząstki i pyły (z wyłączeniem 

10 13 12 i 10 13 13)

101306  53,7000

Inne niewymienione odpady101399  18,4200

Kwasy trawiące110105  533,6710

Odpady zawierające kwasy 

inne niż wymienione w 11 01 05

110106  76,0090

Alkalia trawiące110107  662,5380

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  19,2900

Wody popłuczne zawierające 

substancje niebezpieczne

110111  118,4690
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Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  8,1200

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  839,9510

Odpady z odtłuszczania inne 

niż wymienione w 11 01 13

110114  57,0000

Inne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

110198  178,3900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  6,2500

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  102,4480

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  1,1900

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,5500

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1 827,8230

Odpady spawalnicze120113  3,1870

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  25,3500

Odpady poszlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,3610

Szlamy z obróbki metali 

zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i 

pokrywania)

120118  14,7080

Oleje z obróbki metali łatwo 

ulegające biodegradacji

120119  0,1000

Zużyte materiały szlifierskie 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120120  6,0500

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  7,3700

Wodne ciecze myjące120301  427,0080

Emulsje olejowe niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych

130105  53,9600
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Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,0030

Inne oleje hydrauliczne130113  1,2000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  7,3700

Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130206  0,0180

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  259,5310

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  0,0500

Inne oleje i ciecze stosowane 

jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  0,0010

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  6,0300

Szlamy z kolektorów130503  3,0000

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  20,3960

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  526,1600

Inne niewymienione odpady130899  216,4450

Opakowania z papieru i tektury150101  148,9930

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  33,7300

Opakowania z drewna150103  8,4600

Opakowania z metali150104  1,3490

Opakowania wielomateriałowe150105  0,6500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1,2400

Opakowania ze szkła150107  291,5770

Opakowania z tekstyliów150109  9,2760

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  265,3580
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,0670

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  315,3000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  71,1110

Zużyte opony160103  2,3530

Filtry olejowe160107  2,7790

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  1,3720

Płyny hamulcowe160113  3,8740

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  9,5210

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  110,0000

Metale żelazne160117  0,5130

Tworzywa sztuczne160119  9,8180

Szkło160120  53,7220

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  1,1760

Inne niewymienione elementy160122  7,5100

Inne niewymienione odpady160199  40,2050

Transformatory i kondensatory 

zawierające PCB

160209  0,1710

Zużyte urządzenia zawierające 

PCB albo nimi 

zanieczyszczone inne niż 

wymienione w 16 02 09

160210  0,3000
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Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  39,9340

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  435,3280

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1 018,7330

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  3,4510

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  229,9060

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,1880

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,6760

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  9,5530

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  6,2350

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  59,3770

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  2,1920

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  12,7660
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Zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07 lub 16 05 08

160509  5,9970

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,5850

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  44,1900

Baterie zawierające rtęć160603  146,5550

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  35,5310

Inne baterie i akumulatory160605  46,8430

Selektywnie gromadzony 

elektrolit z baterii i 

akumulatorów

160606  227,7780

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  36,4900

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  3,0000

Inne niewymienione odpady160799  3,8600

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  107,2100

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  166,9600

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  31,2140

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  1,6000

Zmieszane lub wysegregowane 

odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  41,5900

Inne niewymienione odpady170182  0,2250

Drewno170201  0,3950

Szkło170202  79,2000

Tworzywa sztuczne170203  4,1440

Odpady drewna, szkła i 

tworzyw sztucznych 

zawierające lub 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady 

kolejowe)

170204  58,8280
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Smoła i produkty smołowe170303  0,2700

Odpadowa papa170380  284,7500

Aluminium170402  0,3500

Żelazo i stal170405  6,5230

Mieszaniny metali170407  0,3350

Kable zawierające ropę 

naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne

170410  0,0050

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,0540

Urobek z pogłębiania 

zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi

170505  3,1000

Inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170603  0,0100

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  283,2400

Materiały konstrukcyjne 

zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  0,3000

Inne odpady z budowy, 

remontów i demontażu (w tym 

odpady zmieszane) 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170903  0,0500

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  78,8990

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  2,0270

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  13,2680

Skratki190801  11,2600

Zawartość piaskowników190802  2,3360

Odpady z systemów 

membranowych zawierające 

metale ciężkie

190808  28,6500

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  100,8260
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Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  15,5740

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  186,0300

Roztwory i szlamy z 

regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  5,8000

Papier i tektura191201  0,2600

Metale żelazne191202  37,8350

Tworzywa sztuczne i guma191204  5,2660

Szkło191205  63,8260

Alkalia200115  0,0770

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  110,6610

Urządzenia zawierające freony200123  306,5260

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,4730

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  6,6280

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  10,8700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  809,0510

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  8 552,2890

Tworzywa sztuczne200139  33,0590

Metale200140  3,9200

Odpady ulegające biodegradacji200201  1,8470

Odpady wielkogabarytowe200307  90,0200
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Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  0,2470

Opakowania z metali1501041309643845691698306"RAMAGPOL "HURT 

DETAL mat. budowlane 

Radosław Gadomski

 398,3920

Metale żelazne160117  543,9300

Metale nieżelazne160118  21,5900

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,6260

Aluminium170402  14,7420

Ołów170403  1,3550

Cynk170404  1,3820

Żelazo i stal170405  2 527,1560

Mieszaniny metali170407  42,5000

Odpady żelaza i stali191001  55,7200

Metale żelazne191202  689,6600

Opakowania z papieru i tektury1501010125794101130187581PHU ELART Elżbieta 

Paprocka

 33,5240

Opakowania z metali150104  16,1930

Miedź, brąz, mosiądz170401  47,1240

Aluminium170402  32,9210

Ołów170403  4,5180

Cynk170404  2,9370

Żelazo i stal170405  632,4190

Papier i tektura191201  386,6130

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G51.57.Z0113252971250043904 AUTO- ZŁOM 

KASACJA Ewa 

Grzelak

 626,5490

Opakowania z papieru i tektury150101O90.02.Z130851332"PARTNER"APELSKI 

DARIUSZ

 54,3200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  5,1200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  109,9800

Opakowania ze szkła150107  0,6800

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,8200

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  1,4600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,3800
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Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  0,6000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2 038,7500

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  1,4000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  9 924,6800

Szkło170202  0,8800

Tworzywa sztuczne170203  1,0000

Odpadowa papa170380  11,8800

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  790,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  7,7200

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303080159003805242528635Stołeczne Centrum 

Recyclingu Sp. z o.o.

 7 456,7720

Odpady tworzyw sztucznych070213  8,5200

Odpady spawalnicze120113  1,4900

Inne niewymienione odpady120199  0,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 080,9890

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  25,0340

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  232,4920

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  16,5200

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  5,9650

Tworzywa sztuczne170203  3,8700

Żelazo i stal170405  5,7600

Papier i tektura191201  2 717,1610
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601014167887FUH SZEL 

EXPORT-IMPORT 

LECH SZNAJDER

 9,5270

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

0303081429804807582344680ATRAM PAPER M. K. 

OLSZEWIK S.C.

 20,4040

Opakowania z papieru i tektury150101  280,2870

Papier i tektura191201  748,3100

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602130106008505340006352LAB EL 

ELEKTRONIKA 

LABORATORYJNA 

ANDRZEJ 

ŁOBZOWSKI MARIA 

ŁOBZOWSKA

 0,0250

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1900

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0400

Miedź, brąz, mosiądz1704010128016999521259604AUTO JEEPER 

Grzegorz Bogusz

 1,5873

Aluminium170402  2,9382

Ołów170403  0,0691

Cynk170404  2,0535

Żelazo i stal170405  130,3950

Opakowania z metali150104G51.57.Z5923076367732322988F.H. STOTON Sp. z 

o.o.

 144,2740

Metale żelazne160117  519,6010

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  50,6100

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0910

Miedź, brąz, mosiądz170401  120,6350

Aluminium170402  158,6710

Ołów170403  6,0350

Cynk170404  3,3795

Żelazo i stal170405  12 679,7540

Metale żelazne191202  874,1200

Zużyte opony160103015260264REKOM TOMASZ 

KOWALCZYK

 1 455,2800
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

2001360069343301130020467JOHNSON & 

JOHNSON Poland Sp. 

z o.o.

 0,2000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501105503145347590004912Artykuły Zaopatrzenia 

Ogrodniczego Edward 

Zalewski

 0,1560

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211O90.02.Z1303557225661643631PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP Z 

O.O. w Ciechanowie

 0,2400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,7005

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,5888

Inne baterie i akumulatory160605  0,6790

Papier i tektura200101  211,2600

Szkło200102  407,4000

Urządzenia zawierające freony200123  1,5600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  5,5545

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,2212

Tworzywa sztuczne200139  79,5700

Odpady wielkogabarytowe200307  61,3800

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304I60.24.A7124874658211297567FIRMA 

USŁUGOWO-HANDLO

WA "ZITON" Józef 

Mazurek

 0,3940

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704  0,0160
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Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  0,0480

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,1530

Roztwory utrwalaczy090104  0,1530

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,0120

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0470

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0340

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  11,7910

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,0150

Odpady amalgamatu 

dentystycznego

180110  0,0010
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180202  0,2910

Inne odpady niż wymienione w 

18 02 02

180203  1,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102DH25.22.Z7124950008222078886GRAN-FOL Teresa 

Karczmarek

 154,0590

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301051425839399512323107LIBERO Sp. z o.o.  14 692,5600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602161458774465222681871EURO TRADE  0,4600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0280

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,4200

Aluminium170402  40,1600

Żelazo i stal170405  1 327,6400

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  13,0300

Żelazo i stal1704056701245137980002482Skup złomu Edmunt 

Skoczkowski

 531 940,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213004739446PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"PETROTEX" -SP. Z 

O.O. 

B.MACIEJEWSKI, 

R.MACIEJEWSKI 

SP.J.

 36,0000

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0184

Opakowania z papieru i tektury150101  539,0830

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 818,4340

Opakowania z metali150104  67,6880

Opakowania wielomateriałowe150105  227,8800

Opakowania ze szkła150107  853,4540
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Płyny zapobiegające 

zamarzaniu inne niż 

wymienione w 16 01 14

160115  0,0070

Zbiorniki na gaz skroplony160116  0,4500

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,1460

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0070

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  20,5700

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  237,3300

Żelazo i stal170405  6,8600

Tworzywa sztuczne i guma191204  147,2200

Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  206,2700

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1,8669

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  21,3140

Tworzywa sztuczne200139  5,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  110,2600

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602136102467087741017492Zakład Energetyczny 

Płock Centrum 

Handlowe Sp. z o.o.

 272,6750

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  10,6184

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0500

Inne baterie i akumulatory160605  0,0354

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  503,4300
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Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  30,2620

Miedź, brąz, mosiądz170401  299,2800

Aluminium170402  19,7235

Żelazo i stal170405  36,1250

Mieszaniny metali170407  16,0460

Odpady metali 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi

170409  2,8630

Kable zawierające ropę 

naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne

170410  0,5480

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,9670

Opakowania z papieru i tektury1501010148649945341231588WOJCIECH HANC  - 

SUROWCE WTÓRNE

 384,9420

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  28,5100

Opakowania z metali150104  0,2820

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1570

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1370

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,1490

Papier i tektura200101  23,7300

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  13,0930

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  13,4240
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.55.Z1410108007971958910Zakład Zaopatrzenia 

Ogrodniczego WARKA 

Sp.z o.o.

 7,5750

Odpady tworzyw sztucznych070213DN37.20.Z0118838675321049113PPHU "MATEO" 

LESZEK i MARLENA 

CAŁKA

 121,5670

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  112,6190

Odpady tworzyw sztucznych0702131424239348921313560F.H.U. "SARGALSCY"  6,2240

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,4700

Tworzywa sztuczne170203  1,0600

Odpady tworzyw sztucznych0702130174760405321802527"PRO-WEY" Sp. z o.o.  55 346,2010

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  598,4140

Tworzywa sztuczne i guma191204  70,9100

Odpady tworzyw sztucznych0702130103548135320103833PPHU MOCZULSKI 

PIOTR

 2,4480

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  162,6840

Metale nieżelazne1601180124647475212197783PRZETWÓRSTWO I 

OBRÓT METALAMI 

NIEŻELAZNYMI 

EDWARD KONIECKI

 0,4030

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,7180

Aluminium170402  9,8120

Ołów170403  0,5150

Żelazo i stal170405  76,8020

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G52.48.G0000410687750000290P.H.S.R."AGROMA"  0,9770

Żużle szybowe i granulowane100680DN36.63.Z6100839407740008597ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY MIM E.R. 

MAĆKOWIAK S.C.

 924,0000

Zużyte materiały szlifierskie 

inne niż wymienione w 12 01 20

120121  910,0000

Urządzenia zawierające freony2001231301686125681000014ZPHU ADAM 

RZEPECKI

 13,8800
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  8,4100

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  3,3500

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G50.30.B5513025567582103775"SILUK" S.C. HANNA 

DANUTA I 

STANISŁAW ADAM 

KULIŚ

 0,0500

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  2,0420

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203E41.00.B6728972907971840769Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Belsku 

Dużym

 13,2500

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  169,6200

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  81,2900

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z6110520607761041246Złom-Stal Katarzyna 

Łukowska

 50,4700

Żelazo i stal170405  32,5440

Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0020043155250004869SPÓŁDZIELNIA "HALE 

BANACHA"

 0,2780

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1640

Opakowania ze szkła150107  0,7120

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,2000

Inne baterie i akumulatory160605  0,0300

Urządzenia zawierające freony200123  0,0800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,1000
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0800

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.55.Z0174028631131141664"ORDAK POLIMER" 

KRZYSZTOF ORDAK

 15,3000

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  0,8000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1040

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501105503816607570002577PHU ROLTECH 

Sławomir Piekarski

 0,0350

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304DN37.20.Z7504346868370008831ekosoap Cezary 

Jarosław Laśkiewicz

 9,1100

Nieprzydatne do wykorzystania 

tłuszcze spożywcze

020680  23,5600

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  37,8600

Oleje i tłuszcze jadalne200125  72,8300

Opakowania z metali1501041302383015661048414PŚ-VI.7013.19.53.2014

.MG

 28,9510

Metale nieżelazne160118  1,3880

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,5890

Miedź, brąz, mosiądz170401  44,9500

Aluminium170402  75,8710

Ołów170403  6,0410

Cynk170404  0,7450

Żelazo i stal170405  1 998,3620

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140080004361130002653Tech Data Polska Sp.z 

o.o.

 0,3000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

2003016720135399481064514PIEKARNIA  0,2600
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Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201040160327951251008554"TELE-COM" SZYMON 

PIOTR SAWICKI

 98,6900

Odpady tworzyw sztucznych070213  5,4320

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  4,0140

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  129,6150

Tworzywa sztuczne160119  6,0610

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,6300

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1000

Tworzywa sztuczne170203  0,0320

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,2840

Opakowania z metali150104672966483"ROMEX"  84,6280

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

2001361413327966631050803MODERN Sp. z o.o.  0,1300

Odpady wielkogabarytowe200307  58,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011458471908121040103EKO-AS Sylwester 

Adamczyk

 1,5930

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  2,1620

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104DH25.21.Z1308733745691701907FAST-FOL 

GADOMSCY SP. J.

 453,9830

Odpady tworzyw sztucznych070213  1 189,4200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  2 424,5620

Tworzywa sztuczne160119  1,6880

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601041428498571231001388"MAJ.DAN SCRAP 

Majewski Daniel"

 1 225,2880

Metale nieżelazne191203  5,7100

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

020104DH25.21.Z6720261408121000865ARMAT Arleta 

Prylowski

 488,4900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  519,2500

Tworzywa sztuczne i guma191204  55,0800

Opakowania z papieru i tektury1501010154855371132132029P.U.H. DAN-KON  1 734,7800
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Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,5500

Opakowania z metali150104  10 272,2730

Metale nieżelazne160118  0,2230

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  90,5240

Miedź, brąz, mosiądz170401  89 399,3470

Aluminium170402  18 181,5820

Ołów170403  7 117,5230

Cynk170404  1 245,0800

Żelazo i stal170405  349 456,5290

Mieszaniny metali170407  1,0500

Papier i tektura191201  45 811,3900

Metale żelazne191202  0,8860

Metale nieżelazne191203  0,1810

Odpady tworzyw sztucznych0702131304469105661670444SKUP MAKULATURY 

MAŃKOWSKI ADAM

 201,8010

Opakowania z papieru i tektury150101  1 365,4950

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  152,9600

Papier i tektura191201  441,0500

Opakowania z papieru i tektury1501011402203801231061462"SORTIMEX S.C. 

Działalność Handlowa 

Surowce Wtórne 

Magdalena i Artur 

Redłowscy"

 2 827,2990

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  33,5870

Papier i tektura191201  4 052,9580

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z1301753165661000241Firma "WTÓRNIX" 

Andrzej 

Szymankiewicz

 25,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,2000

Opakowania z papieru i tektury150101  708,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  131,0000

Opakowania z metali150104  117,0000

Zużyte opony160103  0,2000

Metale żelazne160117  237,9000

Metale nieżelazne160118  5,2000

Tworzywa sztuczne160119  0,5000

Szkło160120  0,0200
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  5,2000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  3,9000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,5000

Inne baterie i akumulatory160605  0,0500

Tworzywa sztuczne170203  0,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,8000

Aluminium170402  6,0000

Ołów170403  0,5000

Żelazo i stal170405  607,3000

Cyna170406  0,0100

Mieszaniny metali170407  3,6000

Papier i tektura191201  101,6000

Metale żelazne191202  1,1000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,1000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0030

Opakowania z metali1501042429662646443500791"TM ZŁOM" Sp. z o.o.  146,4160

Aluminium170402  0,0340

Żelazo i stal170405  2 670,7300

Mieszaniny metali170407  0,4490

Odpady metalowe0201105512666207611162385Grabowska Elżbieta  1,5000

Opakowania z drewna150103670912819"FUREX"  416,9800

Opakowania z metali150104  73,6680

Żelazo i stal170405  0,2000

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z390772163Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

"STALMET" Spółka z 

o.o.

 15 286,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  704,0000
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Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020203O90.02.Z0161374945340016439MIEJSKI ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA W 

PRUSZKOWIE Sp. z 

o.o.

 0,0310

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  618,3600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  4,3600

Odpady z kory i drewna030301  0,5400

Mechanicznie wydzielone 

odrzuty z przeróbki makulatury 

i tektury

030307  7,1500

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  0,3500

Inne kwasy060106  4,0000

Inne wodorotlenki060205  6,0000

Odpady zawierające rtęć060404  0,0020

Odpady tworzyw sztucznych070213  52,8400

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  4,6520

Inne niewymienione odpady070699  0,1810

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1170

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  18,4100

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,9600

Opakowania z papieru i tektury150101  811,9100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  450,5800

Opakowania z drewna150103  14,4800

Opakowania z metali150104  7,1900

Opakowania wielomateriałowe150105  0,0500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  65,0500

Opakowania ze szkła150107  797,3500

Opakowania z tekstyliów150109  1,9600
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,9300

Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,2800

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,6400

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0700

Filtry olejowe160107  0,2200

Metale żelazne160117  0,0300

Tworzywa sztuczne160119  1,9100

Szkło160120  0,4940

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  2,1000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,3420

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,4800

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  6,2400
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Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0200

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0030

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  0,0070

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  310,8900

Gruz ceglany170102  151,8800

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  5 064,0800

Szkło170202  6,1940

Tworzywa sztuczne170203  0,6800

Odpadowa papa170380  25,1000

Cyna170406  0,0040

Mieszaniny metali170407  0,0200

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  7,3600

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  1,9000

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,1020

Odpady niebezpieczne 

zestalone

190306  1,5000

Skratki190801  101,7800

Zawartość piaskowników190802  251,3300

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  48,8800

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

2003010005348598111251979Urząd Gminy Policzna  3,2700

Odpady wielkogabarytowe200307  6,4500

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201035503284827580006884RUMET WACŁAW 

RUDZIK I WSPÓLNICY 

SP.J.

 97,2000

3581



Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  49,8000

Opakowania z metali1501041423691698111758922LOBECO Sp. z o.o.  17,4150

Metale nieżelazne160118  3,0610

Żelazo i stal170405  322,6000

Opakowania wielomateriałowe150105O90.02.Z6103952367742320206Zakład Utylizacji 

Odpadów Komun. w 

Kobiernikach k/Płocka 

Sp. z o.o.

 1,4800

Opakowania ze szkła150107  88,4600

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,7600

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0200

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0200

Zużyte opony160103  11,3000

Tworzywa sztuczne160119  0,9800

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0600

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5865

Szkło200102  43,3400

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,1600
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,0200

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601041405875487991832046NICAR Grzegorz 

Woźniak

 533,1600

Odpady tworzyw sztucznych0702131458626575242576077KARKAM  Karol 

Kamiński

 1,5520

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  33,4240

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  31,8810

Tworzywa sztuczne i guma191204  53,5450

Szlamy z mycia, 

oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania 

surowców

020301O90.02.Z0174059105213177038Awas-Serwis Sp. z o.o.  4,5930

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  40,9000

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

070511  1,5000  1,0500

Szlamy wodne zawierające 

farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080115  47,9200

Wody popłuczne inne niż 

wymienione w 11 01 11

110112  756,0000

Odpady spawalnicze120113  0,0040

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  0,7690

Odpady stałe z piaskowników i 

z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  279,8950

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  234,2900

Szlamy z kolektorów130503  123,0000

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  0,0000

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  3,3580
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Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  5 195,3180

Opakowania z papieru i tektury150101  10,3200

Opakowania wielomateriałowe150105  12,7600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  5,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  3,4880

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  3,4520

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  22,8230

Zużyte opony160103  27,3200

Filtry olejowe160107  0,2380

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0980

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0220

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  14,4910

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  7 625,4100

Szlamy z fizykochemicznej 

przeróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

190205  1,1500  0,8050

Zawartość piaskowników190802  1,0000
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  362,0680

Odpady z produkcji anod dla 

procesów elektrolizy

110203G51.57.Z0129719645361542015KLAN ZARECKI I 

ZARECKA Sp. j.

 0,0300

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  10,2700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,5400

Opakowania z metali150104  113,3700

Metale nieżelazne160118  107,5500

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  32,4700

Miedź, brąz, mosiądz170401  446,4100

Aluminium170402  1 807,9800

Ołów170403  15,6900

Cynk170404  70,3100

Żelazo i stal170405  619,3300

Mieszaniny metali170407  42,6100

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,3900

Metale nieżelazne191203  49,4100

Wodorotlenek amonowy060203160382701GEMINUS S.C.  0,5000

Inne wodorotlenki060205  2,2250

Odpady zawierające rtęć060404  0,2780

Czysta sadza061303  35,6500

Sadza zawierająca lub 

zanieczyszczona substancjami 

niebezpiecznymi

061305  9,9050

Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070108  0,1680

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070204  2,1460

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,8160

Odpady z przemysłu 

gumowego i produkcji gumy

070280  251,7900

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070504  2,4720
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Inne pozostałości 

podestylacyjne i poreakcyjne

070508  0,1240

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070510  1,3480

Odpady stałe zawierające 

substancje niebezpieczne

070513  1,2780

Odpady stałe inne niż 

wymienione w 07 05 13

070514  0,4260

Odpady ciekłe zawierające 

substancje niebezpieczne

070580  1,1060

Odpady ciekłe inne niż 

wymienione w 07 05 80

070581  1,8110

Inne niewymienione odpady070599  16,3500

Zwroty kosmetyków i próbek070681  38,1710

Inne niewymienione odpady070699  0,1810

Odpady farb i lakierów 

zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080111  12,9000

Szlamy z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080113  0,7950

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  0,5900

Odpadowy toner drukarski 

zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,0260

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,4270

Odpadowe kleje i szczeliwa 

zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080409  5,8760

Odpadowe kleje i szczeliwa 

inne niż wymienione w 08 04 09

080410  2,6700

Osady z klejów i szczeliw inne 

niż wymienione w 08 04 11

080412  16,5600

Uwodnione szlamy z 

czyszczenia kotłów 

zawierające substancje 

niebezpieczne

100122  0,1200  0,1200
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Szlamy z obróbki metali inne 

niż wymienione w 12 01 14

120115  57,2600  45,8080

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,2640

Benzyna130702  0,2760

Opakowania z papieru i tektury150101  31,2180

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  4,7650

Opakowania z metali150104  1,8220

Opakowania wielomateriałowe150105  22,7270

Opakowania ze szkła150107  1,7800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  9,8150

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  30,9830

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  11,9090

Zużyte opony160103  0,1580

Metale żelazne160117  0,0300

Tworzywa sztuczne160119  0,6800

Niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 01 07 do 

16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0580

Inne niewymienione odpady160199  0,0800

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  101,1310

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,8380
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  6,9600

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,0350

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,5100

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,6930

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  17,6520

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  2,3760

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,4090

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  22,0780

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,3200

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  7,1320

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,1160

Zużyte organiczne chemikalia 

zawierające substancje 

niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160508  0,3100

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,1490
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Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0240

Inne baterie i akumulatory160605  0,3000

Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  70,9080  1,3000

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  2,7000

Odpady inne niż wymienione w 

16 81 01

168102  1,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  294,0750

Zmieszane lub wysegregowane 

odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

zawierające substancje 

niebezpieczne

170106  0,9450

Inne niewymienione odpady170182  0,2000

Drewno170201  0,3940

Tworzywa sztuczne170203  1,6950

Aluminium170402  0,1460

Żelazo i stal170405  9,3230

Cyna170406  0,0090

Mieszaniny metali170407  0,4800

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  2,2350

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,2750

Narzędzia chirurgiczne i 

zabiegowe oraz ich resztki (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180101  0,0490

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  0,0010
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Chemikalia, w tym odczynniki 

chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  3,9280

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180108  75,9860

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  377,6590

Leki cytotoksyczne i 

cytostatyczne

180207  0,0700

Leki inne niż wymienione w 18 

02 07

180208  2,9000

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  115,3500  92,2800

Osady z dekarbonizacji wody190903  49,6600

Nasycone lub zużyte żywice 

jonowymienne

190905  0,1860

Inne niewymienione odpady190999  0,3500  0,3500

Papier i tektura191201  1,8140

Metale nieżelazne191203  0,0650

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  3,2730

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380O90.02.Z6705748837960069804PPUH RADKOM SP. Z 

O.O.

 213,9000

Osady zawierające chrom, 

zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040106  3,1600

Odpady skóry wygarbowanej 

zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  2,0400

Odpady z przetworzonych 

włókien tekstylnych

040222  6,7900

Odpady zawierające rtęć060404  0,0030

Inne rozpuszczalniki 

organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze 

macierzyste

070104  0,0260

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,1800

Odpady proszków 

powlekających

080201  0,7200

Wodne roztwory wywoływaczy i 

aktywatorów

090101  0,0160
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Roztwory utrwalaczy090104  0,0160

Błony i papier fotograficzny 

niezawierające srebra

090108  0,0010

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  6,7750

Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  1,1050

Odpady poszlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 16

120117  0,3200

Opakowania z papieru i tektury150101  14,4860

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  142,3265

Opakowania z metali150104  1,3315

Opakowania wielomateriałowe150105  2,6000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1,1000

Opakowania ze szkła150107  48,4080

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,6110

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  1,1150

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,8450

Zużyte opony160103  8,3200

Filtry olejowe160107  0,1480

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,0800
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,7698

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,2900

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  15,2740

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0030

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,1850

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,1600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0090

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0330

Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  0,0600

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  2,1600

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  200,7300

Szkło170202  0,9450

Żelazo i stal170405  0,0770

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  0,7800

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  251,0800
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  44,2100

Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

180103  6,1970

Inne odpady niż wymienione w 

18 01 03

180104  4,7860

Leki inne niż wymienione w 18 

01 08

180109  0,2260

Odpady amalgamatu 

dentystycznego

180110  0,0010

Skratki190801  41,7800

Zawartość piaskowników190802  61,8000

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,0800

Papier i tektura200101  40,9203

Szkło200102  4,5450

Odzież200110  1,2300

Rozpuszczalniki200113  0,0440

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,2085

Urządzenia zawierające freony200123  29,2590

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,7480

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  2,9120

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  1,4860

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  40,5405
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  56,3546

Tworzywa sztuczne200139  11,4200

Metale200140  0,9450

Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19

200180  0,0350

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  1,8250

Odpady ulegające biodegradacji200201  38,2900

Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  4,2800

Odpady wielkogabarytowe200307  37,5450

Opakowania z papieru i tektury150101450659680Wywóz i Hałdowanie 

smieci komunalnych

 0,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  30,0000

Opakowania ze szkła150107  6,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501026113274497742689101REMONDIS DROBIN 

Komunalna Sp. z o.o.

 3,8600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  85,0800

Opakowania ze szkła150107  12,3200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,5400

Skratki190801  10,2700

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  82,8000

Odpady ulegające biodegradacji200201  17,7200

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  9,4000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 631,0700

Odpady wielkogabarytowe200307  1,2800

Miedź, brąz, mosiądz170401710259808Sprzedaż Hurtowa 

Odpadów i Złomu 

Mieczysław Dymowski

 0,2320

Aluminium170402  1,0940

Żelazo i stal170405  0,4100

Opakowania z metali1501047125076768211080052Firma 

Handlowo-Usługowa 

ANDOM Andrzej 

Karakula

 4,0110
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Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4770

Miedź, brąz, mosiądz170401  2,9228

Aluminium170402  2,1892

Ołów170403  0,0060

Cynk170404  0,0925

Żelazo i stal170405  0,0628

Inne niewymienione odpady070199142236095PZ 2 Sp.z o.o.  6,3650

Odpady z usuwania farb i 

lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne

080117  6,0460

Szlamy i osady pofiltracyjne 

inne niż wymienione w 11 01 09

110110  11,5800

Odpady z odtłuszczania 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  12,3200

Wodne ciecze myjące120301  7,6800

Olej z odwadniania olejów w 

separatorach

130506  0,0750

Zaolejona woda z odwadniania 

olejów w separatorach

130507  162,2010

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  15,5120

Inne niewymienione odpady160199  9,8280

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0900

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  1,0000

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0240

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0260

Uwodnione odpady ciekłe 

zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  77,9100
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Uwodnione odpady ciekłe inne 

niż wymienione w 16 10 01

161002  14,1500

Szlamy z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych inne 

niż wymienione w 19 08 13

190814  112,7150

Inne niewymienione odpady190999  0,3000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110G51.55.Z0929494805571589655PUH CHEMIROL SP. Z 

O.O.

 2,5500

Odpady wielkogabarytowe200307K70.32.Z6706404108120006570MIEJSKI ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

PIONKACH

 9,2400

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011454942607971150786Grzegorz Glinka  0,0300

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  19,3080

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,8500

Aluminium170402  4,3400

Żelazo i stal170405  205,2200

Opakowania z metali150104G51.57.Z1007421297732436918RE-SORT Jarosław 

Woźniak, Ryszard 

Zimowski sp.j.

 42,0000

Opakowania wielomateriałowe150105  33,2000

Metale nieżelazne160118  0,6000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,0490

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,5000

Miedź, brąz, mosiądz170401  40,8000

Aluminium170402  221,8000

Ołów170403  1,8000

Cynk170404  1,6000

Żelazo i stal170405  544,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102L75.11.Z0301901644960062462Związek Komunalny 

"Nieskażone 

Środowisko"

 0,4000

Opakowania ze szkła150107  0,3000

Zużyte opony160103  0,3000
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Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0470

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,0190

Inne baterie i akumulatory160605  0,1890

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101I60.24.B5503855287570004027P.T.H. BUD-ROL 

MARIA MAJKOWSKI

 4 311,9000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2 759,3000

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  2 160,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  2 612,0130

Cynk1704041429282031231148499"KRIS RECYKLING" 

Krzysztof Cimoszyński

 16,4000

Zużyte opony1601030132856335321067447"CELKAB" JACEK 

ORZEŁOWSKI

 1 462,5400

Miedź, brąz, mosiądz1704011414358817961522246P.U.H. ANNA Anna 

Perkuszewska

 0,7940

Aluminium170402  3,4520

Cynk170404  0,1000

Żelazo i stal170405  373,3000

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208G51.90.Z0120877825260201904LINDE MATERIAL 

HANDLING POLSKA 

SP. Z O.O.

 0,1400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,1420
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Opakowania z metali 

zawierające niebezpieczne 

porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego 

(np. azbest), włącznie z 

pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi

150111  0,1020

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,1390

Filtry olejowe160107  0,0650

Tworzywa sztuczne160119  0,1590

Inne niewymienione odpady160199  0,2150

Żelazo i stal170405  1,3500

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G50.20.A1309189065661822664WEGAZ SŁAWOMIR 

WERNICKI

 215,8650

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  65,1500

Baterie i akumulatory ołowiowe1606012762490796340011017Auto Partner SA  0,1600

Opakowania z papieru i tektury1501010167997305311068155Skup-Sprzedaż Złomu i 

MakulaturyTRANS-WT

ÓR Andrzej Borowski

 775,5000

Opakowania z metali150104  275,1000

Żelazo i stal170405  2 406,1000

Papier i tektura191201  280,5000

Płyny zapobiegające 

zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

1601141213904156762431902JEDNOSTKA 

WOJSKOWA NR 4228        

ŻYCZYN, TROJANÓW

 0,1010

Opakowania z metali1501046700698958110005238Zakład Usługowo 

Produkcyjno Handlowy 

J. Orłowski

 1,5680

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104  304,7900

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych 

niebezpiecznych elementów

160106  6,3400

Metale żelazne160117  8,9400

Miedź, brąz, mosiądz170401  5,7920
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Aluminium170402  0,6120

Ołów170403  0,3560

Cynk170404  0,7050

Żelazo i stal170405  680,8150

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201045511863927231097492P.H.U. ROBERT  125,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  21,0000

Opakowania z papieru i tektury1501010084243438210008727PPHU RAMCO M. 

CZAPSKI, PACHECKI, 

A. CIELEMĘCKA

 2,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401143778160P.P.H.U. SKARMET 

S.C.

 5,4880

Aluminium170402  38,8570

Ołów170403  0,2790

Cynk170404  2,4940

Żelazo i stal170405  446,8440

Mieszaniny metali170407  7,8380

Zwroty kosmetyków i próbek070681DG24.51.Z0067408211180024208LABORATORIUM 

KOSMETYCZNE 

JOANNA SP.J. B. 

GÓRKA, R. KORCZAK

 1,1000

Opakowania z papieru i tektury150101E41.00.A7500866538380007201KOMUNALNA 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW W 

ŻYRARDOWIE

 2,2000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  6,3000

Opakowania z metali150104  0,4000

Opakowania ze szkła150107  2,8000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,4100

Zużyte opony160103  8,7000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  338,1000

Gruz ceglany170102  106,5000

Drewno170201  0,6000

Szkło170202  5,5000

Tekstylia200111  2,4000
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Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0870

Urządzenia zawierające freony200123  0,6810

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne

200127  1,2380

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 01 27

200128  0,8000

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0190

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  3,8460

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,1000

Odpady ulegające biodegradacji200201  34,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  22,1000

Odpady tworzyw sztucznych0702131301002355680002867ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY ROLTECH Jerzy 

Rzeczkowski

 76,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  51,8600

Tworzywa sztuczne160119  8,4600

Tworzywa sztuczne170203  13,3200

Tworzywa sztuczne200139  4,4600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105DN36.14.A0163290411251095470"RETRO" Tomasz 

Majewski i wspólnicy 

sp.j.

 9,9000

Żelazo i stal170405G51.57.Z7100542078240001747PHU ,,DARPOL" 

DARIUSZ WĄSOWSKI

 3 152,7000
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Opakowania z papieru i tektury150101G52.11.Z0132337025212935933REAL SP.Z O.O. I SP. 

KOMANDYTOWA

 1,5600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1,1200

Opakowania ze szkła150107  0,8100

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0060

Urządzenia zawierające freony200123  2,1690

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0210

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,1500

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  6,3290

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

1701011412532177591690016TRANSPORT 

TOWAROWY 

SZABŁOWSKI S.C.

 4,6710

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z0051767328210008851PRAS-ZŁOM SP Z 

O.O.

 1 381,1000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  774,2000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0300

Inne niewymienione odpady120199  57,1000

Żelazo i stal170405  31,3600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101DN37.10.Z0115710335240007582ZOMIS SP Z O.O.  2 367,7000

Opakowania z papieru i tektury150101  22,0200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1300

Opakowania z drewna150103  9,6000

Metale żelazne160117  2,7200

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,6900

3601



Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,5700

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  29,3400

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

2001214716645257292302271SOLAR POLSKA SP Z 

O O

 1,1124

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z1461433505322043928A.M. MET Garboliński 

Trzaskowski S.C.

 111,5500

Metale nieżelazne160118  0,2960

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  5,2850

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,4620

Aluminium170402  29,7470

Ołów170403  1,5180

Cynk170404  5,3040

Żelazo i stal170405  1 001,9100

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,6200

Papier i tektura191201  22,1300

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

1201011426061848371798485FEDBOR Feder 

Władysław Borowiec 

Mariusz s.c.

 5,3000

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  0,0000

Opakowania z metali150104  8 611,0000

Metale nieżelazne160118  1 499,8000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  7 961,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  14 714,2000

Aluminium170402  92 039,1000

Ołów170403  2 722,7000

Cynk170404  789,4000

Żelazo i stal170405  17 612,5000

Opakowania ze szkła150107O90.01.Z1424863507972027869Zakład Usług 

Komunalnych w Warce 

Sp. z o.o.

 413,8000

Papier i tektura200101  2,1000

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  0,0060

Urządzenia zawierające freony200123  1,8560

Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,2630
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  4,8550

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,5510

Skratki1908010005389755691550093Urząd Gminy w 

Strzegowie

 1,9900

Zawartość piaskowników190802  5,4900

Ustabilizowane komunalne 

osady ściekowe

190805  23,5000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  12,0000

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104DN37.10.Z0110522961130059713"AUTO-KASACJA" 

Tomasz Pawlik

 2 167,8470

Metale żelazne160117  39,2360

Tworzywa sztuczne160119  0,4300

Szkło160120  1,9480

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  9,8040

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G50.50.Z0048575207790001083STATOIL FUEL & 

RETAIL POLSKA Sp. z 

o.o.

 1,2980

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101142994536EURO TREND BRD 

Sp.z o.o.

 0,2580

Opakowania z drewna150103  0,0410

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,5280

Aluminium170402  6,0340

Ołów170403  0,1020

Cynk170404  0,0870

Żelazo i stal170405  90,6760

Cyna170406  0,1190

Mieszaniny metali170407  56,1240

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,3530

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

2001360160549635291143042TENET IT. MAREK 

Dittbrenner

 0,0000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101F45.11.Z5504822087621003079USŁUGI 

TRANSPORTOWE I 

WYKOPY ZIEMNE 

KAZIMIERZ KOBIAŁKA

 23,6200
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  3,8600

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216120402168TACON Sp. z o.o.  11,9700

Zużyte katalizatory zawierające 

metale przejściowe lub ich 

związki inne niż wymienione w 

16 08 02

160803  3,9700

Miedź, brąz, mosiądz170401  863,8430

Mieszaniny metali170407  0,3080

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  29,3450

Płuczki wiertnicze zawierające 

chlorki i odpady inne niż 

wymienione w 01 05 05 i 01 05 

06

0105087500969248381596518PRZEDSIĘBIORSTWO 

KRUSZYW LEKKICH 

KERAMZYT SP. Z 

O.O.

 633,4300

Osady z mycia i czyszczenia020101  998,5800

Żużle, popioły paleniskowe i 

pyły z kotłów (z wyłączeniem 

pyłów z kotłów wymienionych w 

10 01 04)

100101  9,5400

Popioły lotne z węgla100102  21 932,4400

Mieszaniny popiołów lotnych i 

odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów 

odlotowych (metody suche i 

półsuche odsiarczania spalin 

oraz spalanie w złożu 

fluidalnym)

100182  23 428,1000

Żużle odlewnicze100903  11,3600

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 09 07

100908  8,0000

Rdzenie i formy odlewnicze po 

procesie odlewania inne niż 

wymienione w 10 10 07

101008  521,9400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 354,0000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  13,6600

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

PCB)

170503  4 389,1150

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  313,0700

Kompost nieodpowiadający 

wymaganiom (nienadający się 

do wykorzystania)

190503  1 000,4400

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  7 233,4700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501025503267157570001514Miejskie 

Przedsiębiorstwo usług 

komunalnych

 0,8000

Opakowania ze szkła150107  4,8000

Papier i tektura191201  3,0000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  1 145,7400

Odpady tworzyw sztucznych070213G51.57.Z5503282177610000953Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

"Al-Cu ZWROT" 

Andrzej Nałęcz

 6,2800

Odpady zawierające silikony 

inne niż wymienione w 07 02 16

070217  0,4900

Inne niewymienione odpady070299  32,3500

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,1400

Wybrakowane wyroby 

ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)

101208  2,6600

Szlamy i osady pofiltracyjne 

zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  0,0000

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  123,1600

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  40,9500

Cząstki i pyły metali 

nieżelaznych

120104  0,1200
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Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  1,3700

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,8150

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  32,5530

Opakowania z papieru i tektury150101  155,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  29,7600

Opakowania z drewna150103  3,1400

Opakowania z metali150104  28,1000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  12,2030

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  5,6220

Zużyte opony160103  0,0000

Metale żelazne160117  0,2400

Metale nieżelazne160118  7,6700

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  2,9400

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  7,1530

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  7,7700
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Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  3,4600

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  24,6030

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  21,3100

Gazy w pojemnikach (w tym 

halony) zawierające substancje 

niebezpieczne

160504  0,0000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  20,0040

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0000

Okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 05

161106  0,4700

Gruz ceglany170102  30,4800

Tworzywa sztuczne170203  0,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  14,5000

Aluminium170402  37,6200

Ołów170403  0,2400

Cynk170404  0,8000

Żelazo i stal170405  800,5000

Cyna170406  0,0000

Mieszaniny metali170407  25,8700

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  4,5400

Papier i tektura200101  6,8700

Drewno inne niż wymienione w 

20 01 37

200138  0,6000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213G51.47.Z0152747635242442135"SANICO 

ELECTRONICS 

POLSKA" Sp. z o.o.

 2,7940

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,5000
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Inne odpady, które zawierają 

żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny 

oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału 

genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwi

1801036110397277761527316Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"PROFIL-MED" Sp. z 

o.o.

 0,0420

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205G50.10.A0130124809521725503Auto Service System 

Sp. z o.o.

 0,0650

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0500

Metale żelazne160117  0,1200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,0100

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208G51.90.Z1304318195661715448ACHTEL SP. Z O.O.  0,7400

Opakowania z metali1501041415201097581689075Oleśkiewicz Krzysztof 

"PROMYK - STAL" 

Skup złomu metali i 

surowców wtórnych

 8,5320

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,8710

Aluminium170402  2,0120

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203040162709515222530190P.U."HETMAN" Sp. z 

o.o.

 0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  187,0000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  97,9000

Opakowania z drewna150103  45,0000

Opakowania z metali150104  9,3000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  1 083,1000

Opakowania ze szkła150107  174,5000

Zużyte opony160103  5,4000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0530
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0400

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,9000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  729,9000

Papier i tektura200101  11,4000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  0,6000

Odpady ulegające biodegradacji200201  28,6000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  40 825,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  219,9000

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach

200399  2,2000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

zawierające związki 

chlorowcoorganiczne

130204O91.33.Z0122301565241825696Fundacja Ochrony 

Warstwy  Ozonowej 

PROZON

 0,0310

Freony, HCFC, HFC140601  34,9750

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203040121606225291142203Feniks Recykling 

Andrzej Kopeć

 45,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z 

przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 

03 81)

020380  20,7800

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  225,0500

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704  584,9900

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020705  1 951,7200  190,3000

Odpady tworzyw sztucznych070213  139,5400
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Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  654,4100  78,5300

Zwroty kosmetyków i próbek070681  13,8500

Inne niewymienione odpady070699  1,0600

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  3,4600

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,1600

Opakowania z papieru i tektury150101  1 306,3100

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  1 028,9100

Opakowania z metali150104  221,3700

Opakowania wielomateriałowe150105  291,4500

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  173,6800

Opakowania ze szkła150107  1 486,4400

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  4,0500

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  4,5300

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  6,0500

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0400
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Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,5680

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,7870

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  23,3800

Organiczne odpady zawierające 

substancje niebezpieczne

160305  101,3770

Organiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 05 i 16 03 

80

160306  43,0340

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  1 118,7350

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,2910

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0035

Żelazo i stal170405  27,9100

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż wymienione 

w 17 05 03

170504  3,7900

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  13,2700

Skratki190801  0,1800

Szlamy z biologicznego 

oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż 

wymienione w 19 08 11

190812  137,9200  19,3000

Odpady stałe ze wstępnej 

filtracji i skratki

190901  0,1460

Osady z klarowania wody190902  5,8400  5,8400

Zużyty węgiel aktywny190904  26,7600

Inne niewymienione odpady190999  21,0600  21,0600

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

1302080119680789511272402CARRIER Chłodnictwo 

Polska Sp.z o.o.

 0,1160

Opakowania z drewna150103  0,0450

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  2,2000

Filtry olejowe160107  0,1370
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Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1,3800

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,1930

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  0,7280

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,8390

Szkło170202  0,7350

Tworzywa sztuczne170203  0,5360

Żelazo i stal170405  0,2350

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  3,2000

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny

200199  3,2300

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201041307399485671607476EKO-POL Wróblewski 

Tomasz

 29,3200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  38,4000

Odpady z upraw 

hydroponicznych

020183O90.02.Z0005364565691075172URZĄD GMINY W 

KUCZBORKU-OSADZI

E

 0,7000

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  3,7000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  10,5000

Opakowania ze szkła150107  10,2000

Zużyte opony160103  4,4000

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,7000

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  1,1000

Odpady ulegające biodegradacji200201  6,9000

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji

200203  49,5000

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  171,8000
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Odpady z czyszczenia ulic i 

placów

200303  5,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  1,6000

Urządzenia zawierające freony200123G51.43.Z0107778445261006369PTH PREDOM SP. Z 

O.O.

 7,0800

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  0,8440

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  2,7560

Baterie i akumulatory ołowiowe160601F45.32.Z9706360439231390224SUDER PLUS SP. Z 

O.O.

 21,0050

Opakowania z papieru i tektury1501011409484728111704292EKO-RAFF Rafał 

Łapczyński

 216,6900

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  95,6700

Opakowania ze szkła150107  0,9900

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  17,2000

Gruz ceglany170102  124,4000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  3 638,3000

Drewno170201  272,8000

Odpadowa papa170380  1,0000

Żelazo i stal170405  5,6200

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  38,0000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  218,9600

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  52,7200
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Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  3,8600

Opakowania z papieru i tektury1501016727520827962469689METAL-EX Sylwia 

Pastuszka P P-H-U

 27,8710

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  484,1380

Opakowania z metali150104  1,9370

Opakowania ze szkła150107  5,3110

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7930

Aluminium170402  4,6920

Ołów170403  0,0030

Cynk170404  0,6400

Żelazo i stal170405  115,1850

Opakowania z metali150104G51.57.Z0104952295270022356METAL-KAR 

KARCZEWSKI 

LESZEK

 93,3000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  75,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401  235,9000

Aluminium170402  270,5000

Ołów170403  22,8000

Cynk170404  19,0000

Żelazo i stal170405  8 802,0000

Papier i tektura191201  1 079,6000

Odpadowa tkanka zwierzęca020202DA15.72.Z0120871505270102782MARS POLSKA SP. Z 

O.O.    (dawniej: 

Masterfoods Polska 

Sp. z o.o.)

 2 455,7300

Metale nieżelazne160118130266154PPHU Grzegorz 

Stawiski

 0,0065

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  3,3935

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,7279

Aluminium170402  5,9090

Ołów170403  0,3405

Żelazo i stal170405  284,9857

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213DL31.62.B1410546825242617178ABC DATA S.A.  0,4650

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,0140

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109DF23.20.B1309587225671770650ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY "CHEMNAFT" Sp. 

z o.o.

 1,1200
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Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,0500

Syntetyczne oleje hydrauliczne130111  4,9000

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,0400

Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe

130208  8,1400

Mineralne oleje i ciecze 

stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  368,8780

Opakowania z papieru i tektury150101G51.57.Z0162180285341333834A.R-WTÓR SKUP 

Stacjonarny i Obwoźny 

Punkt Skupu 

Surowców Wtórnych 

Rafał Piątek

 273,1050

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  12,9460

Papier i tektura191201  106,3990

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301050157562905221794308EKO-TAB Joanna 

Tabor

 10,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  93,8500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  21,6600

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  7,1200

Opakowania ze szkła150107  1,9200

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5 860,0000

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  4 581,8800

Drewno170201  15,0000

Tworzywa sztuczne170203  6,1100

Odpadowa papa170380  23,3400
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Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  1,0300

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  571,4200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601712386623Sklep Motoryzacyjny 

"AUTO KLINIKA" Adam 

Serafiński

 664,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602140118997405310006181ELTEX CO Eugeniusz 

Tworek

 0,0200

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102550409884H.B. GROUP Hubert 

Bąk

 1,0200

Opakowania z papieru i tektury150101  288,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  107,6700

Opakowania z drewna150103  4,0000

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,3980

Metale nieżelazne160118  1,3500

Tworzywa sztuczne160119  2,0000

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,0120

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  129,0000

Aluminium170402  0,6000

Żelazo i stal170405  24,4080

Tworzywa sztuczne i guma191204  56,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  0,9770

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

1201030154918005342150142Damian Błażejewski 

STAL-MET

 0,3430

Opakowania z metali150104  9,9830

Metale nieżelazne160118  5,0780

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0320

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  4,7280

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,9110

Aluminium170402  9,1330
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Ołów170403  0,2870

Cynk170404  1,2130

Żelazo i stal170405  346,8680

Cyna170406  0,0940

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  0,0600

Papier i tektura200101  8,1210

Żelazo i stal170405142105826STU Płock Sp. z o.o.  92,3200

Opakowania z papieru i tektury1501010081127157990003460P.P.H.U. ARKA Sp.z 

o.o.

 2,1500

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,6900

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  6,8800

Opakowania z metali1501047104045648240001210Firma 

Handlowo-Usługowa 

Krzysztof Rabiński

 0,0160

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,0874

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,4369

Ołów170403  0,0050

Cynk170404  0,0050

Żelazo i stal170405  816,1106

Mieszaniny metali170407  0,4750

Opakowania z papieru i tektury1501010149492425341100254EKO-TRANS Sławomir 

Ambroziak

 118,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  103,4000

Opakowania z drewna150103  0,6000

Opakowania z metali150104  3,9000

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  7,7000

Opakowania ze szkła150107  191,7000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0900

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  79,0000

Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  176,4000
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  809,8000

Szkło170202  9,1000

Tworzywa sztuczne170203  3,5000

Asfalt inny niż wymieniony w 

17 03 01

170302  196,0000

Odpadowa papa170380  24,9000

Żelazo i stal170405  1,4000

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03

170604  6,2000

Materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest

170605  7,0000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  132,7000

Szkło191205  47,2500

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101G51.57.Z2406531305771927683ZŁOMREX METAL Sp. 

z o.o.

 2 219,8580

Cząstki i pyły żelaza oraz jego 

stopów

120102  1 320,2800

Opakowania z metali150104  69,6200

Metale żelazne160117  599,8610

Metale nieżelazne160118  0,6430

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  41,0800

Zużyte katalizatory zawierające 

złoto, srebro, ren, rod, pallad, 

iryd lub platynę (z wyłączeniem 

16 08 07)

160801  0,0364

Miedź, brąz, mosiądz170401  77,3800

Aluminium170402  74,8600

Ołów170403  1,4900

Cynk170404  2,1500

Żelazo i stal170405  11 486,6940

Cyna170406  36,9600

Mieszaniny metali170407  3,4000

Metale żelazne191202  1 148,0390
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Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202I60.21.C5503292637621012411TRANSPORT 

OSOBOWY JAN 

ŁEZKA

 0,0050

Żelazo i stal1704051421763585691027658PPHU Sztybor Teresa  95,1900

Mikrosfery z popiołów lotnych1001816707735718121038388ZAKŁAD USŁUG 

MELIORACYJNYCH I 

REKULTYWACYJNYC

H ELŻBIETA STĘPIEŃ

 2 890,3600

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101670802775Skup i Sprzedaż Złomu 

Sokołowski Mariusz

 4,9800

Opakowania z metali150104  0,1365

Metale żelazne160117  1,2800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,3710

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,6047

Aluminium170402  1,4266

Żelazo i stal170405  81,4920

Metale nieżelazne160118G51.57.Z6727343807971751008Sklep 

Hydrauliczno-Przemysł

owy Iwona Wasilewska

 8,3800

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,1000

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,2300

Aluminium170402  1,9800

Przeterminowane środki 

ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481A01.41.A0107195169510052851THEMAR 

IMPORT-EKSPORT 

SP. Z O.O.

 0,3830

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,6000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0930

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,0057

Metale żelazne160117G51.54.Z0174894919521883113Firma Handlowa "RJM" 

s.c.

 446,2710

3619



Baterie i akumulatory ołowiowe160601  0,4400

Żelazo i stal170405  1 607,3230

Metale żelazne191202  10,1800

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102015300609"JAKUB SENDA"  28,0000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,0080

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  2,8520

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,3000

Opakowania z papieru i tektury1501011417360395252101708LUKAS-TRANS - 

Łukasz Grzegrzółka

 20,3000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  225,8240

Papier i tektura191201  690,2860

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

160104G51.57.Z7500168598371051349FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWO 

PRODUKCYJNA 

WIKEL

 63,8410

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

1602161420744685272613469KAPSCH TELEMATIC 

SERVICES Sp. z o.o.

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501027121738738212189957FOLPLAST Piotr 

Łęczycki

 415 247,0000

Żelazo i stal1704056103137937741004236"ODYS" Transport 

Międzynarodowy i 

Turystyka Leon 

Dąbkowski

 9,4800

Baterie i akumulatory ołowiowe1606011467896615272697058SCRAB Recykling 

Kamila Borkowska 

Michał Owczarski S.C.

 163,8570

Inne baterie i akumulatory160605  0,9200

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318100760305TERRA RECYCLING 

S.A.

 1,5850

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1200

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  3,1510
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Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0690

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0100

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  1 591,0900

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  816,2320

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  4 903,6070

Niebezpieczne elementy lub 

części składowe usunięte ze 

zużytych urządzeń

160215  14,6700

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  133,7480

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  25,8070

Baterie i akumulatory 

niklowo-kadmowe

160602  0,1120

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,5320

Inne baterie i akumulatory160605  0,4460

Magnetyczne i optyczne 

nośniki informacji

168001  20,6310

Żelazo i stal170405  9,1600

Mieszaniny metali170407  0,1300

Kable inne niż wymienione w 

17 04 10

170411  1,5450

Papier i tektura191201  50,0320

Metale żelazne191202  52,5390

Metale nieżelazne191203  45,8340

Tworzywa sztuczne i guma191204  2,9940
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Inne odpady (w tym zmieszane 

substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11

191212  0,0990

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć

200121  1,0410

Urządzenia zawierające freony200123  3 296,9600

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,1050

Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33

200134  0,2390

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki

200135  1 017,3380

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136  4 927,4365

Odpady wielkogabarytowe200307  258,1930

Metale żelazne160117030233117P.U.H. KOLMET 

Jolanta Chwedoruk

 128,9360

Metale nieżelazne160118  0,9510

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,5760

Miedź, brąz, mosiądz170401  3,9570

Aluminium170402  6,3170

Ołów170403  0,2080

Cynk170404  0,3440

Żelazo i stal170405  110,9200

Mieszaniny metali170407  0,1800

Metale200140  7,1900

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35

200136DL33.20.A1400676945272071494PITLAB  0,0200

Odpady tworzyw sztucznych070213O90.02.Z0127445471250786166"ALFA" BOGDAN 

KONOPKA

 320,9370
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Odpady z toczenia i 

wygładzania tworzyw 

sztucznych

120105  2,5000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  310,1750

Tworzywa sztuczne160119  18,5800

Tworzywa sztuczne170203  17,5010

Tworzywa sztuczne i guma191204  39,0600

Miedź, brąz, mosiądz170401G51.90.Z142701971DROP Finance Sp. z 

o.o.

 0,1000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

1602141420509537961436400KRZYSZTOF KIRAGA 

AKTYN SERWIS

 0,2200

Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  0,1200

Osady z dna zbiorników0501036114188387742816522ORLEN EKO Sp. z 

o.o.

 2 409,2200

Inne smoły050108  74,6800

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje 

niebezpieczne

050109  69,4200  69,4200

Inne niewymienione odpady050199  173,7690  173,7690

Zużyty węgiel aktywny (z 

wyłączeniem 06 07 02)

061302  189,8160

Inne zużyte sorbenty i osady 

pofiltracyjne

070110  62,4600

Popioły lotne i pyły z kotłów z 

paliw płynnych

100104  124,2200

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  2,4000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,3000

Zużyte katalizatory zawierające 

niebezpieczne metale 

przejściowe lub ich 

niebezpieczne związki

160802  85,0800
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Odpady wykazujące 

właściwości niebezpieczne

168101  88,0800

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

190810  54,8000  54,8000

Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż 

biologiczne oczyszczania 

ścieków przemysłowych

190813  1 937,2600  1 937,2600

Baterie i akumulatory ołowiowe160601G52.48.B0004562895250005449MIĘDZYWOJEWÓDZK

A HANDLOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW

 4,0620

Baterie i akumulatory ołowiowe160601601338356DORSEB Mieczysław 

Grzelak

 5,4190

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105017434857"JARPER" SP. Z O.O.  3,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  233,4000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  127,2000

Opakowania z metali150104  0,6000

Opakowania ze szkła150107  65,2000

Zużyte opony160103  3,2000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  2,8000

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,1000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  109,5000

Żelazo i stal170405  3,0000

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  63,7000

Papier i tektura191201  2,6000

Drewno inne niż wymienione w 

19 12 06

191207  0,7000
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Leki inne niż wymienione w 20 

01 31

200132  0,0100

Odpady wielkogabarytowe200307  1,2000

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214142835921ROB-MET Robert 

Wójcik

Miedź, brąz, mosiądz170401  46,9000

Aluminium170402  54,5000

Ołów170403  5,7000

Cynk170404  5,6000

Żelazo i stal170405  1 171,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

1501020051142287960101318Idala Ireneusz Wolak 

Sp. J.

 0,4510

Opakowania ze szkła150107  0,9800

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  1,6730

Zużyte nieorganiczne 

chemikalia zawierające 

substancje niebezpieczne (np. 

przeterminowane odczynniki 

chemiczne)

160507  0,0150

Zużyte lub nienadające się do 

użytkowania pojazdy

1601040120328061250001343"AUTOMARK"   S.A.  599,4000

Opakowania z papieru i tektury1501010173744925272359858EKO-TRANS Sp. z o.o.  112,8000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  114,8200

Zmieszane odpady 

opakowaniowe

150106  4 054,1600

Opakowania ze szkła150107  116,1000

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3 862,2100

Gruz ceglany170102  778,0400

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06

170107  2 534,9200
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Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02, 17 09 03

170904  385,9400

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne

200301  2 604,4100

Odpady z targowisk200302  74,0000

Inne niewymienione odpady0203991214223341250187247ProAgro Eugeniusz 

Hentosz

 79,3400

Odpady z sortowania papieru i 

tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  144,2800

Inne niewymienione odpady030399  82,8700

Opakowania z papieru i tektury150101  22,3600

Opakowania z metali150104145872414FHU GRAŻYNA 

MARKOWSKA

 0,0300

Metale żelazne160117  3,1950

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,1850

Aluminium170402  0,1090

Żelazo i stal170405  43,6790

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

1606041419369105272603206Kodak Expres Paulina 

Twarowska

 0,0150

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

1501100156115165242482011LAK TECH Witold 

Tokajuk, Tadeusz 

Błaszczyk Sp. J.

 1,0200

Opakowania z papieru i tektury1501011408363425691405563"GOLDEX" Andrzej 

Golubski

 0,5000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

0203041459679131090002611ENERGOLOGIKA LTD 

Sp. z o.o. Oddział w 

Polsce

 15,4630

Odpady z produkcji pasz 

roślinnych

020381  18,1640

Surowce i produkty 

nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  2,1410

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

030105  3,5000

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,7600

Odpadowy toner drukarski inny 

niż wymieniony w 08 03 17

080318  0,0310
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Inne niewymienione odpady120199  0,2700

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130205  0,0690

Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  0,0250

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2000

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,3400

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,6030

Zużyte opony160103  0,6030

Filtry olejowe160107  0,0790

Okładziny hamulcowe inne niż 

wymienione w 16 01 11

160112  0,0320

Tworzywa sztuczne160119  0,0260

Inne niewymienione elementy160122  0,2340

Inne niewymienione odpady160199  0,0350

Zużyte urządzenia zawierające 

freony, HCFC, HFC

160211  0,1250

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,0320

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  0,5230

Nieorganiczne odpady 

zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,0060

Nieorganiczne odpady inne niż 

wymienione w 16 03 03 i 16 03 

80

160304  0,0030

3627



Produkty spożywcze 

przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia

160380  0,9400

Chemikalia laboratoryjne i 

analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające 

substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów 

laboratoryjnych i analitycznych

160506  0,0480

Inne baterie i akumulatory160605  0,0250

Odpady zawierające inne 

substancje niebezpieczne

160709  1,4000

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 

baterie

200133  0,0600

Odpady tworzyw sztucznych0702130100518345360020740EKO-LECH 

RECYKLING Leszek 

Lipka

 1,3600

Opakowania z papieru i tektury150101  19,4700

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  148,2910

Tworzywa sztuczne160119  187,4730

Opakowania z metali150104015078246Skup i sprzedaz metali 

kolorowych Andrzej 

Gruba

 0,4500

Miedź, brąz, mosiądz170401  1,1500

Aluminium170402  1,1150

Żelazo i stal170405  45,1000

Żelazo i stal1704051302843185671159782Eleonora Ryszewska 

Usługi Wulkanizacyjne 

Auto-Pośrednictwo, 

Skup Złomu

 357,9240

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

0202041414713747010130819AZWAPOL Sp. z.o.o.  5,6000

Surowce i produkty nienadające 

się do spożycia i przetwórstwa

020304  0,1800

Osady z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

020305  707,6000

Inne niewymienione odpady020399  0,3094

Szlamy z odwadniania olejów w 

separatorach

130502  333,6000
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Mieszanina odpadów z 

piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  324,8500

Odpady zawierające ropę 

naftową lub jej produkty

160708  0,0800

Tłuszcze i mieszaniny olejów z 

separacji olej/woda zawierające 

wyłącznie oleje jadalne i 

tłuszcze

190809  55,2300

Inne niewymienione odpady190899  783,1000

Opakowania z papieru i tektury150101140653707"Skup Złomu i 

Makulatury, Surowców 

Wtórnych"

 265,6000

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  69,9000

Tworzywa sztuczne160119  1,0000

Aluminium170402  0,2820

Żelazo i stal170405  98,2000

Papier i tektura191201  11,9000

Żelazo i stal170405610290112PUNKT SKUPU I 

SPRZEDAŻY ZŁOMU 

WŁADYSŁAW 

IGNACZAK

 342,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, 

płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 03 01 04

0301055503982977581001699P.P.H.U. AGROPAL 

Andrzej Deptuła

 50 631,0000

Zużyte opony160103870503351PPH "UNIGUM" 

Zbigniew Wrotek

 33,5000

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,4200

Odpady tworzyw sztucznych (z 

wyłączeniem opakowań)

0201045512321817591507897WITPLAST Witold 

Jastrzębski

 22,5600

Odpady tworzyw sztucznych0702130110968401130062023"KOREN" s.c.  48,6440

Odpady z toczenia i piłowania 

żelaza oraz jego stopów

120101  26,1900

Odpady z toczenia i piłowania 

metali nieżelaznych

120103  18,4870

Odpadowe emulsje i roztwory z 

obróbki metali niezawierające 

chlorowców

120109  2,0370

Szlamy z obróbki metali 

zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  1,8700

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110  0,4940
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Szlamy i odpady stałe 

zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  0,5400

Opakowania z papieru i tektury150101  1,1600

Opakowania z tworzyw 

sztucznych

150102  0,1620

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne)

150110  0,0150

Sorbenty, materiały filtracyjne 

(w tym filtry olejowe nieujęte w 

innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) 

i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0630

Sorbenty, materiały filtracyjne, 

tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02

150203  0,0000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

160213  0,1160

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  1,1500

Baterie alkaliczne (z 

wyłączeniem 16 06 03)

160604  0,0190

Opakowania z drewna1501031429954879481546176FHU KIEPALEK Anna 

Kiepas

 102,5000

Zużyte urządzenia zawierające 

niebezpieczne elementy inne 

niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 12

1602130084037201180028212IMPORT-EXPORT 

ELECTRONICS 

Krzysztof Sawicki

 13,2360

Zużyte urządzenia inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13

160214  312,8610
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Elementy usunięte ze zużytych 

urządzeń inne niż wymienione 

w 16 02 15

160216  15,3130

Opakowania z metali150104146402975Eko-Metale Anna 

Wyszomirska

 6,6690

Miedź, brąz, mosiądz170401  15,0750

Aluminium170402  18,5230

Ołów170403  0,6260

Cynk170404  1,6780

Żelazo i stal170405  742,2150

Cyna170406  0,0050

Dział 4. Gospodarowanie odpadami

a) Odzysk w instalacji lub urządzeniach

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Rodzaj odpadówKod 

odpadów

ProcesPosiadacz odpadów

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212R3Eko-Max Recykling Sp. 

z o.o., Warszawa

 2 174,4600

suma  2 174,4600

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12  783,4200

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  2 681,1830

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  3 501,4400

suma  6 966,0430

OGÓŁEM  9 140,5030

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R14DELITISSUE Sp. z o.o., 

CIECHANÓW

 2 081,8360

suma  2 081,8360

OGÓŁEM  2 081,8360

Odpady tworzyw sztucznych070213R3"DARG PLAST" 

PRZETWÓRSTWO 

TWORZYW  

SZTUCZNYCH DARIUSZ 

GRABARCZYK, 

SULEJÓWEK

 18,7200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  9,5200

3631



suma  28,2400

OGÓŁEM  28,2400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PHU GUMPOL Dariusz 

Jabłonowski, Mława

 17,1250

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,4900

suma  17,6150

OGÓŁEM  17,6150

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Nikodem Żyła "KAJTEK" 

Sprzedaż Hurtowa 

Odpadów i Złomu, 

RADOM

 1 092,9329

suma  1 092,9329

OGÓŁEM  1 092,9329

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14PAZIO-BETON 

WALDEMAR PAZIO, 

WOLA DUCKA

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R12DISONI TRADE HOUSE 

SP. Z O.O., 

MICHAŁOWICE

 1 502,5000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  585,4060

Papier i tektura191201  6 549,7800

suma  8 637,6860

OGÓŁEM  8 637,6860

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14ROBOKOP Grzegorz 

Leonowicz, Milanówek

 375,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  1 477,0000

suma  1 852,0000

OGÓŁEM  1 852,0000

Żelazo i stal170405R12STABET S.C. 

S.J.Pytlak, B.Badeńska, 

Lipsko

 83,3500

suma  83,3500

OGÓŁEM  83,3500

Odzież200110R12P.H.U "NORD" 

Kaczorowski Krzysztof, 

Warszawa

 15,8300

Tekstylia200111  12,1500

suma  27,9800
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OGÓŁEM  27,9800

Zużyte opony160103R14DOMAR-ZRO Sp. z o.o., 

Wrocław

 489,8600

suma  489,8600

OGÓŁEM  489,8600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3CS RECYCLING SP. Z 

O.O., Biała k/Płocka

 4 106,5000

suma  4 106,5000

OGÓŁEM  4 106,5000

Odpady tytoniowe020382R12IMPERIAL TABACCO 

POLSKA 

MANUFACTURING 

S.A., RADOM

 459,5000

suma  459,5000

OGÓŁEM  459,5000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Sławomir Gałązka, 

Węgrów

 568,8400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  22,2000

suma  591,0400

OGÓŁEM  591,0400

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135R11PROEKO Jacek 

Gutowski, Brwinów

 0,0680

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  0,0150

suma  0,0830

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R12  6,7690

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  24,7910

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  50,2950

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  33,2740

suma  115,1290

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R14  0,0100
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Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  0,0210

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  0,0010

suma  0,0320

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R15  4,1800

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  4,5300

suma  8,7100

OGÓŁEM  123,9540

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13190114R14PRYWATNY ZAKŁAD 

HANDLOWO-TRANSPO

RTOWY "DAR-TRANS" 

DARIUSZ SOBOTA, 

Ząbki

 5 164,1200

suma  5 164,1200

OGÓŁEM  5 164,1200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"KAS-CAR" Sławomir 

Lubieniecki, Jawczyce

 98,7430

suma  98,7430

OGÓŁEM  98,7430

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R4Utimer Sp. z o.o., 

Warszawa

 81,3980

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  4,1070

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć200121  13,4290

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  0,1540

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  0,2200

suma  99,3080

OGÓŁEM  99,3080

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5ADEC PLAST Artur 

Adam Cichocki, 

Baszkówka

 549,8700

suma  549,8700

OGÓŁEM  549,8700
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Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z 

o.o., Raciąż

 0,0800

suma  0,0800

OGÓŁEM  0,0800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Auto Lak Centrum s.c. 

Norbert Wałęga, 

Grzegorz Wałęga, 

Michałów-Reginów

 3,5000

Opakowania z drewna150103  1,2000

suma  4,7000

OGÓŁEM  4,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5SPEC-KOP Roboty 

Ziemne Specjalistyczne 

Ryszard Bednarski, 

Góry Małe

 9 466,4500

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  9 800,0000

suma  19 266,4500

OGÓŁEM  19 266,4500

Odpady kory i korka030101R1Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy "HENMAR" - 

Henryk Głuchowski, 

Jastrzębia

 0,3500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  3,3000

Inne niewymienione odpady030199  0,3600

suma  4,0100

OGÓŁEM  4,0100

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203R15EMKA S.A., Żyrardów  21,6755

Inne niewymienione odpady020299  0,3850

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  2,7531

Inne niewymienione odpady030399  47,3400

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  44,4600

Odpady z polerowania i wykańczania040109  0,7600

Inne niewymienione odpady040199  24,0400

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  206,8660
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Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  0,0007

Inne niewymienione odpady040299  2,1660

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14070215  7,1000

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  4,4615

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  316,2500

Inne niewymienione odpady070299  260,0000

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  0,0470

Inne niewymienione odpady070599  1,4900

Inne niewymienione odpady070699  0,3624

Inne niewymienione odpady080199  5,7100

Odpady proszków powlekających080201  189,3100

Inne niewymienione odpady080299  0,7800

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  15,1692

Inne niewymienione odpady080399  0,7600

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  106,9600

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 

11

080412  138,8000

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 13

080414  1,4000

Inne niewymienione odpady080499  8,3600

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,0006

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  0,0020

Odpady spawalnicze120113  5,1000

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  9,4830

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  22,2600

Inne niewymienione odpady120199  56,9700

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1481

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1,0963

Opakowania wielomateriałowe150105  140,6500

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  80,0220

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  82,0813

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11160112  24,1680

Inne niewymienione odpady160199  8,0500
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Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  114,3400

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  160,9420

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  0,2000

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01168202  0,0070

Inne niewymienione odpady170182  19,6900

Drewno170201  2,4100

Tworzywa sztuczne170203  4,0600

Odpadowa papa170380  407,0040

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  1,9600

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03180104  187,3453

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  45,5500

Papier i tektura191201  32,4947

Tworzywa sztuczne i guma191204  31,2100

Tekstylia191208  0,0800

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  1 437,1090

Tekstylia200111  1,8400

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  0,0390

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  52,3110

suma  4 336,0297

OGÓŁEM  4 336,0297

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)061302R1Zakład Doświadczalny 

Produkcji Węglui 

Aktywnych, Dąbrowa

 78,6000

suma  78,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3  342,6000

suma  342,6000

OGÓŁEM  421,2000

Zużyte opony160103R3GEYER&HOSAJA 

Zakłady Gumowe w 

Mielcu Sp. z o.o., 

Mielec

 502,4000

suma  502,4000

OGÓŁEM  502,4000
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ADAMEX Adam 

Cielemęcki, Cielemęc

 543,9990

suma  543,9990

OGÓŁEM  543,9990

Odpady tworzyw sztucznych070213R12P.P.H.U. "SREBNICKI" 

Roman Srebnicki, 

Celestynów

 334,3370

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2,6190

suma  336,9560

OGÓŁEM  336,9560

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12MAXIMER Sp. z o.o., 

Białystok

 12 976,0200

suma  12 976,0200

OGÓŁEM  12 976,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401R4ODLEWNIA METALI 

NIEŻELAZNYCH Bogdan 

Żelazowski, Ząbki

 1,6000

Aluminium170402  1,8000

suma  3,4000

OGÓŁEM  3,4000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R14Przedsiębiorstwo Usług 

Inżynieryjno-Komunalny

ch Sp. z o.o., Sokołów 

Podlaski

 14,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  270,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  56,6800  14,0000

suma  340,6800  14,0000

OGÓŁEM  340,6800  14,0000

Inne niewymienione odpady070699R14PPHU "BARLON" 

BARTŁOMIEJ OSIŃSKI, 

MISZEWO WIELKIE

 120,0000

suma  120,0000

OGÓŁEM  120,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Kotuniu, 

Kotuń

 26,4000

Opakowania ze szkła150107  62,2000

Papier i tektura191201  5,5000

Metale żelazne191202  5,3000

suma  99,4000

OGÓŁEM  99,4000
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Inne niewymienione odpady020699R12ZAKŁADY PRZEMYSŁU 

CUKIERNICZEGO 

"MIESZKO" S.A., 

WARSZAWA

 416,6530

suma  416,6530

OGÓŁEM  416,6530

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PHUP POL-GROM 

WIESŁAW GROMEK, 

Warszawa

 4 617,5500

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 245,0000

suma  5 862,5500

OGÓŁEM  5 862,5500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

Joanna Katarzyna 

Chodkowska, MAKÓW 

MAZOWIECKI

 66,7890

suma  66,7890

OGÓŁEM  66,7890

Skratki190801R3ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"USKOM" SP.Z O.O., 

MŁAWA

 83,3800

Zawartość piaskowników190802  278,3400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  85,1200

suma  446,8400

Odpady tytoniowe020382R12  51,1000

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  126,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  8,4900

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  41,2300

Opakowania wielomateriałowe150105  0,2000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  450,8700

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  30,7200

Zużyte opony160103  0,5200

Tworzywa sztuczne160119  33,0200

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  0,2000

Drewno170201  2,6800
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Tworzywa sztuczne170203  1 662,8500

Odpadowa papa170380  81,6000

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  10 995,5200

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 048,4800

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  59 222,3400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  156 043,7900

Papier i tektura200101  14,8800

Tworzywa sztuczne200139  5,5800

Odpady ulegające biodegradacji200201  179,2200

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  25 372,5600

Odpady z targowisk200302  105,2800

Odpady wielkogabarytowe200307  439,7200

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  13,1600

suma  255 930,4100

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14  337,5100

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  9 386,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  50,9000

suma  9 774,4100

OGÓŁEM  266 151,6600

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4ARCELOR Mittal HUTA 

WARSZAWA SP. Z 

O.O., WARSZAWA

 17 403,3600

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  1 591,1900

Opakowania z metali150104  9 405,5000

Metale żelazne160117  39 562,2700

Żelazo i stal170405  341 958,1900

Mieszaniny metali170407  1 442,3200

Odpady żelaza i stali191001  22 155,8600

Metale żelazne191202  102 958,9000

Metale200140  322,7800

suma  536 800,3700

OGÓŁEM  536 800,3700
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Papier i tektura200101R14Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

EXPORT-IMPORT 

Grzegorz Miernik, 

Szydłowiec

 29,8700

suma  29,8700

OGÓŁEM  29,8700

Odpady betonowe i szlam betonowy101314R14DECO BRUK Sp. z o.o., 

Radom

 43,0000

Inne niewymienione odpady101399  0,2500

suma  43,2500

OGÓŁEM  43,2500

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC160211R12REMONDIS 

ELECTRORECYCLING 

Sp. z o.o., Warszawa

 2 825,4350

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  382,8900

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  1 006,0380

Urządzenia zawierające freony200123  4 944,4670

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  559,1720

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  3 287,5430

suma  13 005,5450

OGÓŁEM  13 005,5450

Opakowania z papieru i tektury150101R3HURTOWNIA ODZIEŻY 

UŻYWANEJ TEXPOL 

ZAKŁAD SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

PRODUKCJA 

CZYŚCIWA, TŁUSZCZ

 0,3000

suma  0,3000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5  0,2000

Żelazo i stal170405  10,9000

suma  11,1000

OGÓŁEM  11,4000

Aluminium170402R4BARCZ Sp. J., 

JÓZEFÓW

 37,1660

Cynk170404  37,3260

suma  74,4920
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OGÓŁEM  74,4920

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-ZŁOM JOLANTA 

ŁĄTKIEWICZ, PŁOŃSK

 1 176,0730

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  16,5600

suma  1 192,6330

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14  56,6600

suma  56,6600

OGÓŁEM  1 249,2930

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R15ZAKŁAD ROBÓT 

OGRODNICZO-DROGO

WYCH, Kobyłka

 3 040,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  340,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  810,0000

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  2 500,0000

suma  6 690,0000

OGÓŁEM  6 690,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14AUTO KOS Radosław 

KOS, Przysucha

 519,4800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  2,1130

suma  521,5930

OGÓŁEM  521,5930

Zużyte opony160103R1"REMONDIS" Sp. z o.o., 

Warszawa

 25,0200

suma  25,0200

Odpady ulegające biodegradacji200201R3  244,5400

suma  244,5400

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380R11  10,1800

suma  10,1800

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12  0,1200

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  0,8300

Inne niewymienione odpady020399  0,0750

Inne niewymienione odpady020599  0,3370

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  29,0570

Inne niewymienione odpady020799  2,0400
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  44,0450

Inne niewymienione odpady030199  0,1350

Inne niewymienione odpady040199  8,6530

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  118,2099

Inne niewymienione odpady050199  0,5000  0,5000

Inne niewymienione odpady060299  0,6300

Inne niewymienione odpady060699  11,5000

Inne niewymienione odpady060899  11,4690

Inne niewymienione odpady061099  0,0500

Odpady tworzyw sztucznych070213  101,7611

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  14,1740

Inne niewymienione odpady070299  19,3837

Inne niewymienione odpady070499  0,0190

Inne niewymienione odpady070599  0,3410

Zwroty kosmetyków i próbek070681  62,1814

Inne niewymienione odpady070699  5,1080

Inne niewymienione odpady070799  1,1450

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  0,0020

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  0,0310

Inne niewymienione odpady080199  0,4290

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  61,8661

Inne niewymienione odpady080399  2,5140

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,5310

Inne niewymienione odpady100399  0,0650

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  18,3680

Inne niewymienione odpady120199  6,1070

Opakowania z papieru i tektury150101  1 211,8771

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 447,3187

Opakowania z drewna150103  40,1275

Opakowania z metali150104  14,7700

Opakowania wielomateriałowe150105  156,6810

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  7 405,8644

Opakowania ze szkła150107  732,4400

Opakowania z tekstyliów150109  13,4170
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Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  141,4042

Zużyte opony160103  0,0050

Tworzywa sztuczne160119  34,9476

Inne niewymienione elementy160122  95,8720

Inne niewymienione odpady160199  34,8070

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  86,9390

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  128,0063

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  41,3292

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  88,0440

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  2,7606

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  78,4800

Inne niewymienione odpady170182  0,1760

Drewno170201  2,7564

Tworzywa sztuczne170203  32,5968

Odpadowa papa170380  0,0450

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  15,6910

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  180,5040

Skratki190801  4,9040

Inne niewymienione odpady190999  24,6675  24,6675

Tworzywa sztuczne i guma191204  106,7317

Tekstylia191208  8,9976

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  7 534,3400

Papier i tektura200101  125,9900

Szkło200102  10,4500

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  29,6500

Odzież200110  0,0240

Tekstylia200111  0,5264

Urządzenia zawierające freony200123  1,6000

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

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  0,0010
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Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29200130  0,0200

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  7,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  2,2200

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  2,1200

Tworzywa sztuczne200139  11,6100

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  1,7200

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  191 941,4524

Odpady wielkogabarytowe200307  4 340,4940

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  0,0100

suma  216 663,2656  25,1675

OGÓŁEM  216 943,0056  25,1675

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4LS ASMET SP. Z O.O. 

S.K.A., REGUŁY 

K/WARSZAWY

 0,1000

Aluminium170402  65,7000

suma  65,8000

OGÓŁEM  65,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213R14REPLAST MAREK 

SKROCKI, WARSZAWA

 18,7400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  82,6220

Tworzywa sztuczne160119  5,2900

suma  106,6520

OGÓŁEM  106,6520

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

DREWNOMAL Sp. z 

o.o., Chudolipie

 104,0000

suma  104,0000

OGÓŁEM  104,0000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R12"ECO-TRADE" Bartosz 

Kacprzak, Wołomin

 9,7290

suma  9,7290

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R15  1,7560

suma  1,7560

OGÓŁEM  11,4850
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Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R15NESTLE WATERS 

POLSKA S.A. ODDZIAŁ 

DAR NATURY W 

WARSZAWIE, 

WARSZAWA

 0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14PPHU "Cegłotex" Jan 

Kuźniewski, Babiec 

Piaseczny

 3,2000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  59,9000

suma  63,1000

OGÓŁEM  63,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R12SITA POLSKA SP. Z 

O.O., Warszawa

 5 719,1200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2 036,3400

Opakowania z metali150104  0,2000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  13 560,3800

Opakowania ze szkła150107  2 204,6400

Papier i tektura200101  311,6000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  71 024,0400

Odpady wielkogabarytowe200307  7 585,4000

suma  102 441,7200

OGÓŁEM  102 441,7200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12TRANS-SERWIS  

Teresa Bukowska, 

Mława

 375,3920

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  92,1900

suma  467,5820

OGÓŁEM  467,5820

Odpady tworzyw sztucznych070213R5Marki Friction S.A.

(dawniej FOMAR BORG 

AUTOMOTIVE S.A.), 

MARKI

 0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000

Opakowania z drewna150103R11MOSAN, Stary Dybów  59,0260

suma  59,0260

OGÓŁEM  59,0260
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12P.P.H.U 

SAS-TRANS-POL 

Teresa Sasin, 

Milanówek

 787,2000

suma  787,2000

OGÓŁEM  787,2000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304R14SYSTEM A-Z Stanisław 

B. Pruszyński ul. Poezji 

19 (KOREKTA), 

Warszawa

 54,6250

Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04160505  1,3580

suma  55,9830

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R15  247,9850

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  266,8350

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  0,7300

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  5,8960

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,1370

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  2,5410

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  0,1110

suma  524,2350

OGÓŁEM  580,2180

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"KAJTEK" MAREK 

ŻYŁA, Rajec 

Poduchowny

 559,2684

suma  559,2684

OGÓŁEM  559,2684

Opakowania z drewna150103R1POLINDUS Sp. z o.o. 

Zakład Produkcji Nr 1 w 

Gąsewie, GĄSEWO

 0,1000

Drewno170201  0,3000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213R5ALFA-PLAST Luiza 

Mioduszewska, 

Raźniewo

 24,2920

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  111,0120
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102  51,4630

suma  186,7670

OGÓŁEM  186,7670

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R5HUTA SZKŁA BERTA 

SP. Z O.O., WSOLA

 987,3000

suma  987,3000

OGÓŁEM  987,3000

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R14MEGA-SORT Sp. z o.o., 

KRAKÓW

 601,4000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  17 507,4600

suma  18 108,8600

OGÓŁEM  18 108,8600

Inne niewymienione odpady120199R4ZŁOMHUT Sp. z o.o., 

Przyborów

 1 000,0000

Metale żelazne160117  1 600,1800

Żelazo i stal170405  23 373,2600

Mieszaniny metali170407  30,4000

Metale200140  613,5400

suma  26 617,3800

OGÓŁEM  26 617,3800

Miedź, brąz, mosiądz170401R4SIZER Sp. j., Kadzidło  480,6000

Aluminium170402  0,5000

suma  481,1000

OGÓŁEM  481,1000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5Przedsiębiorstwo P-U 

"BONUS" s.c, Płock

 64,5600

suma  64,5600

OGÓŁEM  64,5600

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809R15MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIAGÓW I 

KANALIZACJI W 

BŁONIU Sp. z o.o., 

BŁONIE

 5 750,0680

suma  5 750,0680

OGÓŁEM  5 750,0680

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5TECHPOM SP. Z O.O., 

KRZYWONOŚ

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000
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Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908R12PWNS ALMAX SP. Z 

O.O., RADOM

 257,9900

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  145,1300

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  650,5100

Gruz ceglany170102  17,7800

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  26,6200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  316,1800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  19,5600

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 945,6600

suma  3 379,4300

OGÓŁEM  3 379,4300

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3BUDROX SP. Z O.O. 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWNICTWA 

OGÓLNEGO I 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW 

ZIELONYCH, 

GOSTYNIN

 51,8900

suma  51,8900

OGÓŁEM  51,8900

Odpadowa masa roślinna020103R3ECORIVER SP Z O O, 

Warszawa

 87,0900

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  9,8330

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  2,6000

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381  3,1820

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  23,3000

Drewno170201  11,6200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  9,8400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  10,9600

suma  158,4250

OGÓŁEM  158,4250
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Odpadowa masa roślinna020103R15Ziemia Polska Sp. z o.o. 

ul.Partyzantów, Ożarów 

Mazowiecki

 2 186,2640

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204  216,1000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301  357,4200

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  6,8000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 05 11

070512  86,0800

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  135,6600

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  11,7240

Skratki190801  726,3900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  957,8660

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

190812  107,0400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  62,5200

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  2,9400

Odpady ulegające biodegradacji200201  850,0600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  42,0000

suma  5 748,8640

OGÓŁEM  5 748,8640

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201R5ZAKŁADY PŁYTEK 

CERAMICZNYCH 

PRZYSUCHA S.A., 

SKRZYŃSKO

 1 614,2400

Zużyte formy101206  1,0200

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  2 130,1800

suma  3 745,4400

OGÓŁEM  3 745,4400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14DELTA S.A., 

WARSZAWA

 15,0000

suma  15,0000

OGÓŁEM  15,0000

Odpadowa tkanka zwierzęca020202R14KARES SP.J. 

ŚWIĘTOCHOWSCY, 

WĘGRÓW

 1 413,6124
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Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  138,8601

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  47,6120

suma  1 600,0845

OGÓŁEM  1 600,0845

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R15Gospodarka Komunalna 

:Stara biała" Sp. z o.o., 

Biała

 58,7500  4,7000

suma  58,7500  4,7000

OGÓŁEM  58,7500  4,7000

Inne niewymienione odpady060499R4PPHU CYNLUT 

BOŻENA UKLEJA, 

RADOM

 1,0400

Zgary inne niż wymienione w 10 08 10100811  1,4400

Inne niewymienione odpady100899  2,5700

Inne niewymienione odpady110599  0,9600

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  1,2400

Odpady spawalnicze120113  0,8900

Ołów170403  4,0800

Cyna170406  9,8200

suma  22,0400

OGÓŁEM  22,0400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14P.H.U. Waldemar 

Suszka, Magnuszew

 18,8200

suma  18,8200

OGÓŁEM  18,8200

Odpady tworzyw sztucznych070213R5"PLAST-FOL" Grzegorz 

Dadas, Góraszka

 53,7570

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  60,5380

suma  114,2950

OGÓŁEM  114,2950

Opakowania z papieru i tektury150101R14PIEKARNIA HANDEL I 

USŁUGI KATARZYNA 

ZALEWSKA, ŻUROMIN

 0,2400

suma  0,2400

OGÓŁEM  0,2400

Popioły lotne z węgla100102R14SUPERBET SP.J. 

ZAWADZKI I 

WSPÓLNICY, ZAKRZE

 9 086,6800

suma  9 086,6800

OGÓŁEM  9 086,6800
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Odpady tworzyw sztucznych070213R5ZTS UNIPLAST S.J., 

SACIN 1B

 87,4000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  42,3000

suma  129,7000

OGÓŁEM  129,7000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ML Dariusz Niszcz, LIW  22,0000

suma  22,0000

OGÓŁEM  22,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.H.U. AGA-MET A. 

GOLEJEWSKA STACJA 

DEMONTAŻU W-72, 

NOWY DWÓR 

MAZOWIECKI

 677,5640

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  143,3710

suma  820,9350

OGÓŁEM  820,9350

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114R14TEDIPOL Teodora 

Gołembiowska, 

Warszawa

 228,6000

suma  228,6000

OGÓŁEM  228,6000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

AUTO Irenusz 

Klimaszewski, Ostrołęka

 700,3980

suma  700,3980

OGÓŁEM  700,3980

Popioły lotne z węgla100102R14PRZEDSIĘBIORTSTWO 

PRODUKCJI MAS 

BETONOWYCH 

"BOSTA-BETON" SP. Z 

O.O., WARSZAWA

 24 747,1400

suma  24 747,1400

OGÓŁEM  24 747,1400

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co 

najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

190204R12"TUZAL" SP. Z O.O., 

WESOŁA-ZIELONA

 0,2750

suma  0,2750

OGÓŁEM  0,2750

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304R14USŁUGI ROLNE Jakub 

Morawski, Smardzewo

 108,0000
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suma  108,0000

OGÓŁEM  108,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO ZŁOM S. 

MATUSZEWSKI, 

CIECHANÓW

 35,0700

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,4500

suma  35,5200

OGÓŁEM  35,5200

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPH ELEKTRO PLAST, 

NASIELSK

 86,1000

suma  86,1000

OGÓŁEM  86,1000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R15EKO BELLA Anna 

Gulczyńska, Wojnówka

 87,2300

Metale żelazne191202  1 095,3300

Tworzywa sztuczne i guma191204  20,5060

Tworzywa sztuczne200139  0,0500

suma  1 203,1160

OGÓŁEM  1 203,1160

Odpady kory i korka030101R1SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW IM. 

ZYGMUNTA STAREGO, 

KOZIENICE

 1,3600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  198,4000

suma  199,7600

Odpady tworzyw sztucznych070213R14  24,6920

suma  24,6920

OGÓŁEM  224,4520

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R4Andreas Metal s.c. 

Andrzej Bojanowski, 

Dariusz Szczepański, 

Natolin

 5,0000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  7,3250

suma  12,3250

OGÓŁEM  12,3250
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe 

PAZIO-BETON Bożena 

Pazio, Wola Ducka

 8,6000

suma  8,6000

OGÓŁEM  8,6000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3TOMIPAK. SP. Z O.O., 

KOŁBIEL

 44,9310

suma  44,9310

OGÓŁEM  44,9310

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604R3Termo Organika  Sp. z 

o.o., Kraków

 2,6800

suma  2,6800

OGÓŁEM  2,6800

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNE "KOW-ROL" W 

SREBRNEJ, SREBRNA

 16,4400

suma  16,4400

OGÓŁEM  16,4400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-KASACJA DAST 

T&B STEFANIUK, 

Skuszew

 143,2550

suma  143,2550

OGÓŁEM  143,2550

Odpady tworzyw sztucznych070213R14KNAUF INDUSTRIES 

Polska Sp. z o.o., 

ADAMOWICE

 26,1900

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  24,4680

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  347,5000

suma  398,1580

OGÓŁEM  398,1580

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R14AGRANA JUICE 

POLAND SP. Z O.O., 

Góra Kalwaria

 5,4000

suma  5,4000

OGÓŁEM  5,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R5KOMA Marcin Robert 

Pechcin, Dębe Wielkie

 272,0700

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  336,2630

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  4,4200
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Papier i tektura200101  134,4000

suma  747,1530

OGÓŁEM  747,1530

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5Zakład Ceramiczny 

CEGŁEX s.c., Marki

 102,0000

suma  102,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R14  4,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  34,2000

suma  38,7000

OGÓŁEM  140,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212R3Przedsiebiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "LEKARO" 

Jolanta Zagórska, 

Glinianka

 16 721,2000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  7,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  522,0000

suma  17 250,9000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12  6 186,0000

Tworzywa sztuczne160119  44,0000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  48 998,8000

Tekstylia200111  0,4000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  137 490,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  4 360,8000

suma  197 080,6000

OGÓŁEM  214 331,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PIREM Sp. z o.o., 

Warszawa

 97,2000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  3,4000

suma  100,6000

OGÓŁEM  100,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKLAD STOLARSKI 

IRENEUSZ WIATRAK, 

JASTRZAB

 110,0000

suma  110,0000

OGÓŁEM  110,0000
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Miejsko-Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej 

w Serocku, Serock

 3,8000

suma  3,8000

Opakowania ze szkła150107R5  1,6400

suma  1,6400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12  11,6000

Urządzenia zawierające freony200123  0,2070

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  2,3110

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  0,3930

Odpady wielkogabarytowe200307  14,6400

suma  29,1510

Opakowania z papieru i tektury150101R14  1,7400

Odpady ulegające biodegradacji200201  58,0400

suma  59,7800

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110R15  0,8490

suma  0,8490

OGÓŁEM  95,2200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14OSCAR Sp. z o.o., 

Ostrołęka

 12,5780

suma  12,5780

OGÓŁEM  12,5780

Odpady tworzyw sztucznych070213R12"EKO-SAM"  Sp. z o.o., 

ZAKRZEW

 4,4000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 137,9000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 152,9800

Tworzywa sztuczne160119  15,3000

Tworzywa sztuczne170203  37,9000

Tworzywa sztuczne i guma191204  55,4000

Papier i tektura200101  558,5600

Szkło200102  908,6500

Tworzywa sztuczne200139  299,3500

Metale200140  11,9300
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suma  4 182,3700

OGÓŁEM  4 182,3700

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Samorządowy Zakład 

Usług Komunalnych, 

Szydłowiec

 124,4000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  23,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  22,6000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  160,3000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  10,0000

suma  340,8000

OGÓŁEM  340,8000

Popioły lotne z węgla100102R5LAFARGE KRUSZYWA 

I BETON Sp. z o.o., 

Warszawa

 4 485,2200

suma  4 485,2200

OGÓŁEM  4 485,2200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zakład Stolarki 

Budowlanej "STOLMAR" 

Marek Kulesza, Stok

 5,2000

suma  5,2000

OGÓŁEM  5,2000

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104R2ITP GREEN PROJECTS 

SP Z O O, Rojków

 18,6500

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604  73,5000

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603  4,8900

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki140605  29,2400

suma  126,2800

OGÓŁEM  126,2800

Odpady kory i korka030101R1PPUH "TRAK" Sp. z 

o.o. Tomasz Kwaśnik, 

Zdzisław Przerwa, 

GARBATKA-LETNISKO

 1 425,2500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  6 694,7500

suma  8 120,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3  11 075,1800

suma  11 075,1800
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OGÓŁEM  19 195,1800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3S.C."Zielone Miasto" 

J.Smoliński, A. 

Smolińska, Mława

 104,0400

Opakowania z drewna150103  7,4380

suma  111,4780

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12  365,0800

suma  365,0800

OGÓŁEM  476,5580

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305R14BINDER 

INTERNATIONAL 

WARSZAWA SP. Z 

O.O., WARSZAWA

 182,0000  149,0000

suma  182,0000  149,0000

OGÓŁEM  182,0000  149,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZUH "AUTO-ZŁOM" G. 

KIERZKOWSKI, 

CIECHANÓW

 255,7500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  23,8200

suma  279,5700

OGÓŁEM  279,5700

Odpady tworzyw sztucznych070213R14AN KRUSZEWSKI 

SZCZEPAN 

KRUSZEWSKI, 

DUCHNÓW

 10,4190

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  399,8550

Tworzywa sztuczne i guma191204  3,1020

suma  413,3760

OGÓŁEM  413,3760

Popioły lotne z węgla100102R5Górażdże Beton Sp. z 

o.o., Chorula

 185,9400

suma  185,9400

OGÓŁEM  185,9400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14AUTO-SZROT, 

Skup-Sprzedaż 

Samochód i Części, 

Punkt Skupu Złomu i 

Metali Kolorowych, 

Adam Milewski, Pułtusk

 9,3700

suma  9,3700
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R15  7,9650

suma  7,9650

OGÓŁEM  17,3350

Metale żelazne160117R4KORNAK 

MAŁGORZATA 

KORNAK MACIEJ 

KORNAK SP.J., 

ADAMOWICE

 0,1900

Żelazo i stal170405  69,4700

Metale żelazne191202  8,4900

suma  78,1500

OGÓŁEM  78,1500

Odpady ulegające biodegradacji200201R3Miejski Zakład 

Oczyszczania w 

Wołominie Sp. z o.o., 

Wołomin

 1 496,9700

suma  1 496,9700

Opakowania z papieru i tektury150101R12  143,0600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  8,1100

Papier i tektura200101  840,9000

Szkło200102  1 040,5000

Tworzywa sztuczne200139  732,9460

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  8 605,9440

suma  11 371,4600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14  450,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  500,0000

suma  950,0000

OGÓŁEM  13 818,4300

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12KOZIENICKA 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA Sp. z 

o.o., KOZIENICE

 285,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2,5000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  521,6000  62,2000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  111,3000

suma  920,6000  62,2000
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OGÓŁEM  920,6000  62,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Grzegorz Kabala Zakład 

Produkcyjno Handlowy, 

Kąty

 62,2000

Popioły lotne z węgla100102  48,8000

Wybrakowane wyroby101382  0,5000

suma  111,5000

OGÓŁEM  111,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12P.H.U. "JAD-MAR", 

Radziwiłłów

 0,0000

Gruz ceglany170102  0,0000

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508  0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111R2Pro-Flex S.A., Ożarów 

Mazowiecki

 49,7200

suma  49,7200

OGÓŁEM  49,7200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1BILDAU&BUSSMAN 

POLSKA SP. Z O.O., 

PŁOCK

 101,0000

suma  101,0000

OGÓŁEM  101,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14ZAKŁAD ROBÓT 

INŻYNIERYJNYCH I 

SPECJALNYCH S C 

KATOWICE 

WŁODZIMIERZ GÓRSKI 

TOMASZ GÓRSKI, 

Katowice

 508,7000

Gruz ceglany170102  136,5000

suma  645,2000

OGÓŁEM  645,2000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PHU "FOX" Kazimierz 

Lis, Nowe Osiny

 1 113,2400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  27,1600

suma  1 140,4000

OGÓŁEM  1 140,4000

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101301R11SOLBET SP. Z O.O., 

Podnieśno

 12,5000
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suma  12,5000

OGÓŁEM  12,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301R12"JURANT" SP. J. A. 

MATEJAK, J. 

BORKOWSKI, 

ZIELONKA

 2 579,0000

suma  2 579,0000

OGÓŁEM  2 579,0000

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości

200304R1KOMUNALNE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O., 

KARCZEW

 11,0000

suma  11,0000

OGÓŁEM  11,0000

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108R14PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWO-USŁUGOWE  

"ORZEŁ"  Krzysztof 

Smyka, Zbożenna

 3,5800

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  0,5000

suma  4,0800

OGÓŁEM  4,0800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Fabryka Mebli 

MEBLOCROSS 

Myszkowscy Sp.j., 

WĘGRÓW

 67,0000

suma  67,0000

OGÓŁEM  67,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12"MA-GA" Maciej 

Gabryś, Radom

 13,7600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  512,3800

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  30,5400

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  63,4900

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  27,5000

suma  647,6700

Odpady ulegające biodegradacji200201R14  58,8400

suma  58,8400
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OGÓŁEM  706,5100

Odpady tworzyw sztucznych070213R3FOTEK 

WIELOBRANŻOWY 

ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWO 

USŁUGOWY 

KAZIMIERZ FOTEK, 

HENRYSIN

 121,4390

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  420,2870

suma  541,7260

OGÓŁEM  541,7260

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R15"STAL-MET" Jolanta 

Glinka, Wyszków

 836,1960

suma  836,1960

OGÓŁEM  836,1960

Papier i tektura191201R15VICTORIA - 

RECYCLING Andrzej 

Kadłubowski, Legionowo

 90,7280

suma  90,7280

OGÓŁEM  90,7280

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe KAMM Kamil 

Szymański, Wyrzyki

 150,0000

suma  150,0000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R15  1,0500

Opakowania z metali150104  2,0300

Metale żelazne160117  1 312,9700

Żelazo i stal170405  1 700,5000

suma  3 016,5500

OGÓŁEM  3 166,5500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14FWS Fabryka Wyrobów 

Styropianowych Sp. z 

o.o, Żyrardów

 120,0000

suma  120,0000

OGÓŁEM  120,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12KUŹNIA s.c. Bogdan 

Bagiński, Wojciech 

Chodyna, Czerwonka 

Włościańska

 196,5900
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Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  0,5200

suma  197,1100

OGÓŁEM  197,1100

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R11PIO Specodlew Sp z 

o.o., 

 48,6400

Żelazo i stal170405  31,2200

suma  79,8600

OGÓŁEM  79,8600

Inne niewymienione odpady060899R5ROCKWOOL POLSKA 

SP. Z O.O., MAŁKINIA 

GÓRNA

 138,6000

suma  138,6000

OGÓŁEM  138,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"DREWUP" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą, PIONKI

 113,1000

suma  113,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3  218,7700

suma  218,7700

OGÓŁEM  331,8700

Odpady tworzyw sztucznych070213R3FOL-PLAST ZAWADKA 

SP. J., PILAWA

 190,8900

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  189,2800

suma  380,1700

OGÓŁEM  380,1700

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

GMINY MSZCZONÓW, 

MSZCZONÓW

 101,5000

suma  101,5000

OGÓŁEM  101,5000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Robert Staszewski, 

Jerzy Kamać 

"AUTO-ŁAZY" s.c., Łazy

 89,0880

suma  89,0880

OGÓŁEM  89,0880

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14"SAMTRANS" 

WALCZAK REMIGIUSZ, 

STRZAŁKI

 290,3840
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  20,8790

suma  311,2630

OGÓŁEM  311,2630

Popioły lotne z węgla100102R14EKOBET-SIEKIERKI 

SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 12 126,4000

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  10 526,3000

suma  22 652,7000

OGÓŁEM  22 652,7000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.P.H.U. "METALIX" 

Witold Wiesław 

Podlewski, Wiśniewo

 81,4950

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  5,9000

suma  87,3950

OGÓŁEM  87,3950

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"Krzysztof" Sp. z o.o., 

Przasnysz

 8,5000

suma  8,5000

OGÓŁEM  8,5000

Odpady spawalnicze120113R4METAL-TOP Zakład 

Mechaniczno-Odlewnicz

y Jacek Jedynak, 

Lipówki

 0,0400

Metale żelazne160117  0,3000

Żelazo i stal170405  0,8000

Metale200140  0,3000

suma  1,4400

OGÓŁEM  1,4400

Popioły lotne z węgla100102R14CERTUS 

TECHNOLOGIE 

BUDOWLANE Sp. z 

o.o., Warszawa

 7 209,2400

suma  7 209,2400

OGÓŁEM  7 209,2400
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Metale nieżelazne160118R4"AGRO-DAR" DARIUSZ 

KAWAŁKOWSKI, 

Wiązowna

 10,1000

Aluminium170402  44,8000

suma  54,9000

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R14  0,2940

suma  0,2940

OGÓŁEM  55,1940

Opakowania z papieru i tektury150101R12HURT-DETAL Romuald 

Rolek, Małkinia Górna

 793,8700

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  517,7800

Żelazo i stal170405  200,2500

suma  1 511,9000

Opakowania ze szkła150107R14  102,6400

suma  102,6400

OGÓŁEM  1 614,5400

Skratki190801R12PRO-LAS Weremijewicz 

i wspólnicy Sp.j., 

Białystok

 2 704,8430

Zawartość piaskowników190802  2 396,7800

Inne niewymienione odpady190899  666,5200  499,8900

Inne niewymienione odpady190999  1,5000  0,9000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  973,7800  681,6460

suma  6 743,4230  1 182,4360

Skratki190801R15  2 730,5700

Zawartość piaskowników190802  3 730,6300

Inne niewymienione odpady190899  5 818,2784

Osady z dekarbonizacji wody190903  20 243,3400

Inne niewymienione odpady190999  101,9040

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  14,0000

suma  32 638,7224

OGÓŁEM  39 382,1454  1 182,4360

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R5PPHU MAX-PLAST 

GRZEGORZ KOZAK, 

DŁUGA KOŚCIELNA

 0,3000

Odpady tworzyw sztucznych070213  178,6200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  27,0620

suma  205,9820

OGÓŁEM  205,9820
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Marcin Skoczkowski 

Skup Złomu i 

Makulatury, Białobrzegi

 2 299,9960

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  13,4100

suma  2 313,4060

OGÓŁEM  2 313,4060

Inne niewymienione odpady101099R4LENAAL Andrzej 

Pokusa, RADOM

 15,9400

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  0,9200

suma  16,8600

OGÓŁEM  16,8600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R15EDMAR S.C. MARIUSZ 

MORTKA EDYTA 

SZYMAŃSKA, 

WARSZAWA

 1 574,5640

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  2,9370

suma  1 577,5010

OGÓŁEM  1 577,5010

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380R3"BYŚ" Wojciech 

Byśkiniewicz, 

 286,4600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  22 860,5400

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  32,6860

Odpady ulegające biodegradacji200201  16,6400

suma  23 196,3260

Odpadowa masa roślinna020103R15  19,3160

Inne niewymienione odpady020199  5,8440

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  0,3760

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  0,9280

Odpady konserwantów020602  0,2820

Inne niewymienione odpady020699  1,6860

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  73,0120

Inne niewymienione odpady030199  0,1260
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Inne niewymienione odpady070199  0,0400

Odpady tworzyw sztucznych070213  53,3280

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  0,5300

Inne niewymienione odpady070299  2,0400

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  74,9580

Inne niewymienione odpady080199  0,0400

Odpady proszków powlekających080201  3,4800

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  0,3560

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  0,7500

Inne niewymienione odpady080399  0,7060

Inne niewymienione odpady080499  0,8400

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,0800

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  1,8360

Inne niewymienione odpady120199  1,0880

Opakowania wielomateriałowe150105  24,4920

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  13 164,2040

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  25,6860

Tworzywa sztuczne160119  0,4740

Inne niewymienione elementy160122  6,2140

Inne niewymienione odpady160199  14,4300

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  1,4020

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  33,3040

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  30,7700

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,0140

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  64,4000

Inne niewymienione odpady170182  17,0000

Tworzywa sztuczne170203  59,4820

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  12,6800

Odpadowa papa170380  327,1800

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  0,2800
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Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  39,3580

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  14 251,4180

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  12,5340

Skratki190801  3,2800

Inne niewymienione odpady190899  0,8400

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  16,8000

Inne niewymienione odpady190999  0,3000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  56 458,4000

Papier i tektura200101  5,7200

Odzież200110  0,1040

Tekstylia200111  3,7020

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  965,9900

Tworzywa sztuczne200139  1,6940

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  130 146,6660

Odpady wielkogabarytowe200307  458,8260

suma  216 389,2860

OGÓŁEM  239 585,6120

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3"WIENERBERGER 

CERAMIKA 

BUDOWLANA" Sp. z 

o.o., Warszawa

 10 321,7500

suma  10 321,7500

Popioły lotne z węgla100102R5  12 021,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  34 855,0000

Zawartość piaskowników190802  18,0000

suma  46 894,0000

OGÓŁEM  57 215,7500

Odpady tworzyw sztucznych070213R5P.P.H.U. ROMA Maciej 

Rozenblicki, Warszawa

 133,0670

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  31,3530

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  198,1400

Tworzywa sztuczne160119  7,9220

Tworzywa sztuczne i guma191204  25,7740

suma  396,2560

OGÓŁEM  396,2560
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Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5"AS" SP. Z O.O., 

RADOM

 3 728,4900

suma  3 728,4900

OGÓŁEM  3 728,4900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.W. "KRON" Robert 

Lewandowski, Płock

 91,9660

suma  91,9660

OGÓŁEM  91,9660

Popioły lotne z węgla100102R14P.P.U.H. "CEMTON", 

Mińsk Mazowiecki

 1 192,0600

suma  1 192,0600

OGÓŁEM  1 192,0600

Opakowania z papieru i tektury150101R3Stowarzyszenie 

Sportowe KONTRA, 

Cząstków Mazowiecki

 500,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  140,0000

Opakowania z metali150104  424,3000

Tworzywa sztuczne i guma191204  943,9880

suma  2 008,2880

Opakowania ze szkła150107R4  6 000,0000

Metale żelazne191202  690,7980

Metale nieżelazne191203  426,1740

suma  7 116,9720

OGÓŁEM  9 125,2600

Odpadowa tkanka zwierzęca020202R15"AGROMAKS" Sp.z 

o.o., Mizerka

 364,5000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  38,7000

Inne niewymienione odpady020299  82,9000

suma  486,1000

OGÓŁEM  486,1000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14PPHU ROLPOT Sp.j. 

Królewski i Panek, 

Płock

 385,6300

suma  385,6300

OGÓŁEM  385,6300

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12PPHU "ZEBRA" Sp.J 

Zaczkowska Edyta, 

Zaczkowska Barbara, 

Zaczkowski Władysław, 

 2 045,5400
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 099,5300

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  3 810,9400

Papier i tektura200101  0,7900

Szkło200102  2,4000

Tworzywa sztuczne200139  1,8500

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  21 116,7800

Odpady wielkogabarytowe200307  208,4600

suma  29 286,2900

OGÓŁEM  29 286,2900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZAKŁAD 

WIELOBRANŻOWY 

USŁUGOWO-HANDLO

WY,,DELTA", 

CIECHANÓW

 22,4800

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  1,1800

suma  23,6600

OGÓŁEM  23,6600

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314R14ZAKŁAD GARBARSKI 

"MAT-2" Sp.J Beata 

Żaczek i Spółka, 

GUZÓW KOLONIA

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R15SITA RADOM SP Z 

O.O., RADOM

 2,4400

Odpady konserwantów020302  0,0470

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  2 077,1450

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  713,4600

Odpady tytoniowe020382  801,7220

Inne niewymienione odpady020399  627,2690

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  357,2070

Inne niewymienione odpady020599  104,4500

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  178,0250

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020603  542,4600
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Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704  0,8500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  7 055,8280

Inne niewymienione odpady030399  13,5000

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  18,6550

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  37,0520

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. 

tłuszcze, woski)

040210  0,9200

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14040215  117,4400

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 04 02 19

040220  1,8000

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221  8,9350

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  299,6300

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych040280  17,7500

Inne niewymienione odpady040299  142,5530

Osady z dna zbiorników050103  167,4400

Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń050106  63,5100

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

050109  1 993,6600

Bitum050117  30,1200

Inne niewymienione odpady050199  67,7200

Inne kwasy060106  362,3210

Inne niewymienione odpady060299  0,3140

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314  52,2600

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

060502  28,0000

Inne niewymienione odpady060899  0,0900

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)061302  13,7500

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070208  40,9450

Odpady tworzyw sztucznych070213  530,1570

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14070215  20,2450

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  0,6340

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  148,3570

Inne niewymienione odpady070299  1 384,9990

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070304  51,1560
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Inne niewymienione odpady070399  784,5570

Inne niewymienione odpady070499  0,2070

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

070511  4,8000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 05 11

070512  24,6600

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 06 11

070612  1 851,4600

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  330,1100

Zwroty kosmetyków i próbek070681  285,8270

Inne niewymienione odpady070699  2 323,6500

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070704  2,1650

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne070710  1,4400

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

070711  17,6500

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  520,9060

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  102,6170

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113  240,4720

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 13

080114  532,4190

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  624,7620

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  23,8800

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  53,9330

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  0,4900

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119  37,1140

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 19

080120  215,7690

Zmywacz farb lub lakierów080121  3,6830

Inne niewymienione odpady080199  1,1460

Odpady proszków powlekających080201  55,2830
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Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie080308  98,7100

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  69,2240

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  2,2900

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  344,4120

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14080315  8,9510

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  0,1000

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  116,2780

Inne niewymienione odpady080399  470,3310

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080409  141,1800

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  174,6850

Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080411  23,7000

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 

11

080412  18,5600

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 08 04 13

080414  197,0030

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415  76,0920

Inne niewymienione odpady080499  14,0850

Inne niewymienione odpady090199  1,0000

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające 

substancje niebezpieczne

100122  10,2000

Inne niewymienione odpady100399  0,2100

Zgary inne niż wymienione w 10 08 10100811  0,9800

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  62,0500

Inne niewymienione odpady100999  10,6700

Zgary i żużle odlewnicze101003  1,0450

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 

09

101010  7,4820

Inne niewymienione odpady101099  751,0800

Inne niewymienione odpady101199  0,5800

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów 

odlotowych

101205  9,4000
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Osady i szlamy z fosforanowania110108  65,2330

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje 

niebezpieczne

110109  26,7700

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 

01 09

110110  34,5000

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11110112  3,5700

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  3,1240

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne110198  19,7800

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  5,3400

Cząstki i pyły metali nieżelaznych120104  20,5700

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  9,8620

Zużyte woski i tłuszcze120112  180,8560

Odpady spawalnicze120113  9,1000

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje 

niebezpieczne

120114  35,0420

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  15,2240

Odpady poszlifierskie zawierające substancje 

niebezpieczne

120116  0,3600

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  48,3990

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

120118  37,4460

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  50,6060

Inne niewymienione odpady120199  341,4290

Emulsje olejowe niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130105  4,6090

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208  3,1400

Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako 

elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione 

w 13 03 01

130308  5,9130

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  2,8000

Oleje zęzowe ze statków morskich130403  55,1200

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502  19,4000

Szlamy z kolektorów130503  1,3960

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  0,1300

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  110,5800

Olej opałowy i olej napędowy130701  0,1700

Benzyna130702  0,1000
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Inne niewymienione odpady130899  12,1500

Opakowania z papieru i tektury150101  323,9600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  426,4960

Opakowania z drewna150103  71,3960

Opakowania z metali150104  36,9590

Opakowania wielomateriałowe150105  2 284,1650

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  4 459,2580

Opakowania ze szkła150107  9,3200

Opakowania z tekstyliów150109  30,4520

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  918,0550

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  584,9910

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  398,8420

Zużyte opony160103  10,9680

Filtry olejowe160107  20,7010

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11160112  2,8270

Płyny hamulcowe160113  0,2450

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 

16 01 14

160115  914,2240

Tworzywa sztuczne160119  166,6030

Szkło160120  52,1580

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 

07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

160121  0,0910

Inne niewymienione elementy160122  562,0500

Inne niewymienione odpady160199  58,7000

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  0,2600

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  26,3630

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  0,9960

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  858,8960
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Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  1 578,3370

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  1 542,5770

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  912,5880

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych

160506  5,0660

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  3,5100

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  130,4550

Inne niewymienione odpady160799  49,3000

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  245,7600

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały 

ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 01

161102  0,0400

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  38,2100

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych zawierające substancje 

niebezpieczne

161105  2,4200

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  6,2460

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  6,8400

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  2,9200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  17,0250

Inne niewymienione odpady170182  2,4600

Drewno170201  0,6000

Szkło170202  4,1250

Tworzywa sztuczne170203  1 328,6000

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204  136,4210

Asfalt zawierający smołę170301  8,6400

Odpadowa papa170380  27,5150

Żelazo i stal170405  320,5300
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Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503  31,7300

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2,4300

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  166,9050

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  6,1100

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  0,2120

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112  28,7500

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów 

zawierające substancje niebezpieczne

190205  209,4980

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 

09

190210  38,2800

Skratki190801  17,3590

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  175,7960

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  125,8100

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09

190810  194,5820

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  366,2630

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  337,5810

Inne niewymienione odpady190899  0,0480

Zużyty węgiel aktywny190904  18,2000

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  2,9570

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników 

jonitowych

190906  56,1700

Inne niewymienione odpady190999  0,3600

Papier i tektura191201  687,4290

Tworzywa sztuczne i guma191204  1 309,4020

Drewno zawierające substancje niebezpieczne191206  1,6000

Tekstylia191208  645,9550

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  7 808,9760

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  18 202,5770

Papier i tektura200101  30,6960

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

inne niż wymienione w 20 01 27

200128  2,5000
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Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  1,9000

Tworzywa sztuczne200139  0,7600

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  5 183,1900

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  25,7200

suma  84 115,7400

OGÓŁEM  84 115,7400

Popioły lotne z węgla100102R14Zakład Budowlany 

"DELTA" Sp.j., Jacek 

Kunicki, Bogusław 

Urbaniak, Antoni 

Żerański, Ciechanów

 144,3600

suma  144,3600

OGÓŁEM  144,3600

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R3STORA ENSO POLAND 

S.A., OSTROŁĘKA

 19 971,7900

Opakowania z papieru i tektury150101  58 121,4200

Papier i tektura191201  135 667,5600

suma  213 760,7700

OGÓŁEM  213 760,7700

Opakowania z papieru i tektury150101R1EKWOS Piotr 

Parasiewicz, Grębiszew

 1,6000

Drewno170201  97,0000

suma  98,6000

OGÓŁEM  98,6000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R14P.P.H.U. GRET-POL 

G.K. Gąsiorowska, 

Płock

 25,8000

suma  25,8000

OGÓŁEM  25,8000

Miedź, brąz, mosiądz170401R4ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWO-USŁUGOWY 

OLWIS, OSTROŁĘKA

 110,3000

suma  110,3000

OGÓŁEM  110,3000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Stacja Demontażu 

Pojazdów Radosław 

Wist, Płock

 605,3170

suma  605,3170

OGÓŁEM  605,3170
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

ZAKROCZYMIU - 

Oczyszczalnia Ścieków 

w Zakroczymiu, 

ZAKROCZYM

 602,0000  142,0000

suma  602,0000  142,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  415,0000

Gruz ceglany170102  227,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  1 497,0000

suma  2 139,0000

OGÓŁEM  2 741,0000  142,0000

Aluminium170402R14ALUTOP Sp. z o.o., 

Halinów

 130,7310

suma  130,7310

OGÓŁEM  130,7310

Popioły lotne z węgla100102R5CEGIELNIA RADZYMIN 

ANDRZEJ KARASIŃSKI, 

WARSZAWA

 2 360,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  16 404,0000

suma  18 764,0000

OGÓŁEM  18 764,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401R4Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"TERMO-ODLEW" 

Zdzisław Stachura, 

Jastrzębia

 25,8330

suma  25,8330

OGÓŁEM  25,8330

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Zakład Usług Mechaniki 

Pojazdowej "DIAGMER" 

Jerzy Pietrzak, 

Niesłuchowo

 45,4650

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,6550

suma  46,1200

OGÓŁEM  46,1200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12MAKJAN Sp. z o.o., 

Warszawa

 962,1500
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  634,4000

suma  1 596,5500

OGÓŁEM  1 596,5500

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R15"BRU-PJL" Zdzisław 

Bruzio, Warszawa

 0,1200

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  10,7420

suma  10,8620

OGÓŁEM  10,8620

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R15Złomex Surowce Sp. z 

o.o., Kraków

 5 442,4150

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  143,9600

Opakowania z metali150104  301,0050

Metale żelazne160117  1 264,8570

Żelazo i stal170405  5 065,5430

suma  12 217,7800

OGÓŁEM  12 217,7800

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R14HUTA SZKŁA 

GOSPODARCZEGO 

TOP GLASS 1 Sp.j., 

RAJEC SZLACHECKI

 766,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0800

suma  766,0800

OGÓŁEM  766,0800

Odpady betonowe i szlam betonowy101314R5WYTWÓRNIA 

BETONÓW JÓZEF 

CHMURZYŃSKI 

ZAKŁAD PRACY 

CHRONIONEJ, RADOM

 70,0000

Wybrakowane wyroby101382  19,0000

Inne niewymienione odpady101399  21,8000

suma  110,8000

OGÓŁEM  110,8000

Papier i tektura191201R14ZAKLAD USŁUGOWO 

HANDLOWY "LOBO" 

GRZEGORZ 

PASZKIEWICZ, Zwoleń

 1 352,5600

Tworzywa sztuczne i guma191204  45,0000

Szkło191205  22,8000

Papier i tektura200101  360,0000
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Szkło200102  200,0000

Tworzywa sztuczne200139  50,0000

suma  2 030,3600

OGÓŁEM  2 030,3600

Opakowania z papieru i tektury150101R15Pfeifer & Langen 

Glinojeck S.A. 

(wcześniej BSO 

POLSKA S.A. i 

CUKROWNIA 

GLINOJECK S.A.), 

Poznań

 2,9700

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3,8400

Papier i tektura191201  3,0200

suma  9,8300

OGÓŁEM  9,8300

Odpadowa tkanka zwierzęca020202R11ZAKŁAD PRODUKCJI 

SPOŻYWCZEJ 

ANPAROL S.C., PŁOCK

 235,1000

suma  235,1000

OGÓŁEM  235,1000

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R5TREND GLASS SP. Z 

O.O., RADOM

 13 165,7000

suma  13 165,7000

OGÓŁEM  13 165,7000

Odpady tworzyw sztucznych070213R5ZPU UNIPLAST, 

KOZICE

 12,3900

suma  12,3900

OGÓŁEM  12,3900

Opakowania z papieru i tektury150101R11PPHU PAP-TRANS 

SP.J. DANUTA I 

STEFAN SZYSZ, 

SIEDLCE

 1 585,3500

Papier i tektura191201  1 597,7700

suma  3 183,1200

OGÓŁEM  3 183,1200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Grzegorz Grabowski 

MIRSTAL, Siedlce

 1 789,5970

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  154,3960

suma  1 943,9930

OGÓŁEM  1 943,9930
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1WinDoor Paweł 

Redestowicz, Radom

 105,6000

suma  105,6000

OGÓŁEM  105,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3ZARZĄD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ, 

NASIELSK

 673,0000  107,6800

suma  673,0000  107,6800

Opakowania z papieru i tektury150101R5  2,5700

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2,1200

suma  4,6900

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301R12  25,6600

suma  25,6600

OGÓŁEM  703,3500  107,6800

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307R12Komunal-Bud Robert 

Ciećwierz, BRWILNO 

DOLNE

 80,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  162,1500

Papier i tektura191201  251,0000

suma  493,1500

OGÓŁEM  493,1500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14P.P.H.U KAZIMIERZ 

MIKULSKI, Ruda 

Talubska

 225,8200

suma  225,8200

OGÓŁEM  225,8200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1DREWNO-DOM 

STOLARSTWO-PRODU

KCJA I USŁUGI, 

WYSZKÓW

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14ECO.RECycling Sp. z 

o.o., Macierzysz

 10,5770

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  111,0540

suma  121,6310

OGÓŁEM  121,6310
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Opakowania z papieru i tektury150101R15Miejsko-Gminna 

Oczyszczalnia Ścieków, 

SKARYSZEW

 6,3200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  6,8100

Opakowania ze szkła150107  54,7400

Metale200140  12,9900

suma  80,8600

OGÓŁEM  80,8600

Gruz ceglany170102R14Samorządowy Zakład 

Gospodarki Komunalnej 

w Łochowie, ŁOCHÓW

 96,2100

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  400,0000  49,6000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  17,8000

suma  514,0100  49,6000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R15  312,1700

suma  312,1700

OGÓŁEM  826,1800  49,6000

Metale nieżelazne160118R12Tesla Recycling Sp. z 

o.o. SKA., Grodzisk 

Mazowiecki

 321,8500

Inne niewymienione elementy160122  5,3060

Inne niewymienione odpady160199  4,9120

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  3 452,7870

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, 

pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

160801  6,6550

Mieszaniny metali170407  262,8300

suma  4 054,3400

OGÓŁEM  4 054,3400

Odpady tworzyw sztucznych070213R14SEALED AIR POLSKA 

SP. Z O. O., DUCHNICE

 0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R14ZYKO -DRÓG SP. Z 

O.O., RADOM

 1 400,0000

suma  1 400,0000

OGÓŁEM  1 400,0000

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221R3POLSKA WYTWÓRNIA 

PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

S.A., WARSZAWA

 1 209,2000
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suma  1 209,2000

Papier i tektura200101R12  10,2000

Tworzywa sztuczne200139  0,4000

suma  10,6000

OGÓŁEM  1 219,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3"REC-POL" SP. Z O.O., 

PŁOCK

 13,8000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  454,3000

suma  468,1000

OGÓŁEM  468,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R15P.P.H.U. 

"DREW-TRANS" 

EXPORT - IMPORT 

WOJCIECH 

KWIATKOWSKI, 

DĄBROWA 

KOZŁOWSKA

 1 273,7900

suma  1 273,7900

OGÓŁEM  1 273,7900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14Piotr Rutkowski, 

Drężewo

 188,7550

suma  188,7550

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106R15  7,9000

suma  7,9000

OGÓŁEM  196,6550

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14WĘGLO-TRANS I SKUP 

ZŁOMU ZBIGNIEW 

FABISIAK, GÓRA 

KALWARIA

 165,0000

suma  165,0000

OGÓŁEM  165,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R14ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWO-USLUGOWY 

SŁAWPOL, Bronowo 

Kmiece

 189,0000

Papier i tektura191201  1,0300

suma  190,0300

OGÓŁEM  190,0300
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Cyna170406R4CYNEL-UNIPRESS SP. 

Z O.O., WARSZAWA

 2,3670

suma  2,3670

OGÓŁEM  2,3670

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Przedsiębiorstwo 

Gospodarowania 

Odpadami Odzysk Sp. z 

o.o., Białystok

 545,5390

suma  545,5390

OGÓŁEM  545,5390

Odpadowa tkanka zwierzęca020202R15Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe DOBMAS s.c. 

Adam Piotrowski, 

Wojciech Giżyński, 

Dobrogosty

 588,8610

suma  588,8610

OGÓŁEM  588,8610

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.P.H-U-T. "DŁUGPOL" 

Ryszard Długołęcki, 

Ostrów Mazowiecka

 14,2000

suma  14,2000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14  24,9320

suma  24,9320

OGÓŁEM  39,1320

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5POLEXIM SP. Z O.O., 

POBYŁKOWO MAŁE

 42,6800

suma  42,6800

OGÓŁEM  42,6800

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R11STRABAG Sp. z o.o., 

Pruszków

 7 504,9000

suma  7 504,9000

OGÓŁEM  7 504,9000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12"TRANS-MED" 

CHODKIEWICZ, 

LIPIŃSKI SP. J., MIŃSK 

MAZOWIECKI

 20 195,1000

suma  20 195,1000

OGÓŁEM  20 195,1000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304R15TARTEX Rzeczkowska 

Mariola, Sońsk

 312,8000

suma  312,8000

OGÓŁEM  312,8000

3685



Odpadowa tkanka zwierzęca020202R14ZAKŁAD PRODUKCJI 

ROLNEJ "MIROPASZ" 

Sp. jawna, Mirowice

 3 662,1200

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  1 963,8100

suma  5 625,9300

OGÓŁEM  5 625,9300

Papier i tektura191201R14P.H. NATRON 

SZCZAPA CZESŁAW, 

Wołomin

 40,2600

suma  40,2600

OGÓŁEM  40,2600

Popioły lotne z węgla100102R14"IZOLBET" SP. JAWNA 

- KAZIMIERZ 

MAJCHRZAK I 

WSPÓLNICY  Golanki 

Górne, GOSTYNIN

 8 387,3600

suma  8 387,3600

OGÓŁEM  8 387,3600

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R15"ENERGREEN" s.c. 

Przemysław Popławski, 

Mariusz Gniado, Stara 

Wieś

 18 899,0000

suma  18 899,0000

OGÓŁEM  18 899,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R14Laminex Sp. z o.o., 

Mińsk Mazowiecki

 4,8000

suma  4,8000

OGÓŁEM  4,8000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Złomowanie Ekologiczne 

Samochodów 

Mieczysław Ząbek, 

Kozienice

 575,9150

suma  575,9150

OGÓŁEM  575,9150

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12CMC CENTROZŁOM 

Sp. z o.o., KATOWICE

 10 000,0000

Inne niewymienione odpady120199  824,1600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  4 055,8960

Metale żelazne160117  9 248,9060

Żelazo i stal170405  27 833,0800
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Mieszaniny metali170407  0,0600

suma  51 962,1020

OGÓŁEM  51 962,1020

Osady z dna zbiorników050103R9"PETROIL" SP. Z O.O., 

PŁOCK

 1 909,5400

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070108  588,5800

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

130205  139,2200

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208  356,5000

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  58,1400

Inne niewymienione odpady130899  183,9200

suma  3 235,9000

OGÓŁEM  3 235,9000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3ARCUS WIESŁAW 

JAMIOŁKOWSKI, 

MIŃSK MAZ.

 111,7790

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  33,0460

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  65,2720

Tworzywa sztuczne160119  3,5110

Tworzywa sztuczne170203  0,3730

Tworzywa sztuczne i guma191204  105,7620

suma  319,7430

OGÓŁEM  319,7430

Odpady betonowe i szlam betonowy101314R14"Techmatik S.A.", 

Radom

 30,7000

Inne niewymienione odpady101399  0,7200

suma  31,4200

OGÓŁEM  31,4200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRZEROBU ZŁOMU 

METALI "SEGROMET" 

Sp. z o.o., SOKOŁÓW 

PODLASKI

 1 768,2780

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  592,9760

suma  2 361,2540

OGÓŁEM  2 361,2540

Odpady spawalnicze120113R14"SCATMAN" Paweł 

Regulski, Warszawa

 0,0120
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Żelazo i stal170405  29,5110

suma  29,5230

OGÓŁEM  29,5230

Popioły lotne z węgla100102R5Thomas Beton Polska 

Sp.z o.o., Szczecin

 2 062,0000

suma  2 062,0000

OGÓŁEM  2 062,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R12Senior Polska, Serock  0,0000  104,4200

suma  0,0000  104,4200

OGÓŁEM  0,0000  104,4200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R15BORYSZEW S.A., 

SOCHACZEW

 0,4250

suma  0,4250

OGÓŁEM  0,4250

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12MECHANIKA 

POJAZDOWA 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO M. 

Gańko, W.Gańko 

Spółka Cywilna, Mińsk 

Mazowiecki

 808,9120

suma  808,9120

OGÓŁEM  808,9120

Odpady tworzyw sztucznych070213R3SILMA-RECYKLING 

Sylwia Kowalska, 

Wiązowna

 54,3660

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  96,3410

Tworzywa sztuczne170203  0,1740

suma  150,8810

OGÓŁEM  150,8810

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14"KOBE" Kotowska 

Bernarda, Duczki

 160,4920

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  820,3780

suma  980,8700

OGÓŁEM  980,8700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1DREWMAK A. i K. 

WIEWIÓRKOWSCY 

SP. J., MAKÓW 

MAZOWIECKI

 64,0000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  0,0400

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2000
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suma  64,2400

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  64,5400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3SIMIO SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 747,6580

Tworzywa sztuczne i guma191204  16,7260

suma  764,3840

OGÓŁEM  764,3840

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R14First Recycling Sp.z 

o.o., Warszawa

 10,6800

Papier i tektura200101  1 491,8070

suma  1 502,4870

OGÓŁEM  1 502,4870

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5W. GROMEK i 

SYNOWIE S.C., 

Warszawa

 12 479,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 545,0000

suma  15 024,0000

OGÓŁEM  15 024,0000

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12"ZŁOMPOL" Sp. Jawna 

R. Cimoszyńskia, J. 

Majewski, Jeziorzany

 1 000,0000

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  0,1160

Inne niewymienione odpady120199  32,8800

Opakowania z metali150104  204,0510

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  707,1100

Zbiorniki na gaz skroplony160116  2,8890

Metale żelazne160117  3 000,0000

Metale nieżelazne160118  20,6260

Żelazo i stal170405  25 551,1780

Mieszaniny metali170407  36,7450

Odpady żelaza i stali191001  137,7400

Metale200140  9,8300

suma  30 703,1650

OGÓŁEM  30 703,1650
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1DECOPLAST Hubert 

Piętka, Wola 

Rafałkowska

 9,1000

suma  9,1000

OGÓŁEM  9,1000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12USŁUGI MECHANIKI 

POJAZDOWEJ Stacja 

Demontażu 

Samochodów Stanisław 

Podlecki, Pęchcin

 175,9700

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  9,4350

suma  185,4050

OGÓŁEM  185,4050

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FUH HOLDMAR S. 

SZYMAŃSKI, Sulejówek

 1 178,3670

suma  1 178,3670

OGÓŁEM  1 178,3670

Opakowania z drewna150103R1Firma 

Handlowo-Usługowa 

ANKROM Sp. j., Zaręby

 0,1100

suma  0,1100

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R14  0,0070

suma  0,0070

OGÓŁEM  0,1170

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3ZAKŁAD UTYLIZACJI 

ODPADÓW Sp. z o.o. w 

SIEDLCACH, SIEDLCE

 21,4000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  930,4000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  5,2000

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 306,8000

suma  2 263,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R12  469,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  744,0000

Zużyte opony160103  0,6000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  395,9000

Gruz ceglany170102  8,8000
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Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  1,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  78,3000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  395,9000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  7 894,9000

Metale200140  0,9000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  35 956,1000

suma  45 945,9000

OGÓŁEM  48 209,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12"MEGAKOP" Andrzej 

Pilinoga, Warszawa

 1 161,6000

Gruz ceglany170102  1 535,6000

suma  2 697,2000

OGÓŁEM  2 697,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R12Zakład Usług 

Komunalnych Wiesław 

Kisiel, Laskowiec

 103,9000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  86,3000

Opakowania z metali150104  2,3000

Opakowania ze szkła150107  152,9000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  16,4000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 476,2000

suma  1 838,0000

OGÓŁEM  1 838,0000

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814R15Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"PREFA-BETON" Sp. z 

o.o., Ostrołęka

 14,0000

suma  14,0000

OGÓŁEM  14,0000

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R12WASTECH RECYCLING 

Sp. z o.o., WARSZAWA

 0,0860

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  7,7560

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  10,0000

Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04160505  2,1570

suma  19,9990

OGÓŁEM  19,9990
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Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

130205R1DIESEL TRUCK SP. Z 

O.O., OŁTARZEW

 16,8000

suma  16,8000

OGÓŁEM  16,8000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305R3BIO-MED SP. Z O.O., 

Kielce

 1 289,5000  322,4000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  179,3000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  19 648,4000  3 929,7000

suma  21 117,2000  4 252,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R14  24 047,2000  4 809,4400

suma  24 047,2000  4 809,4400

OGÓŁEM  45 164,4000  9 061,5400

Inne niewymienione odpady030199R14STOLBUD WARSZAWA 

Sp. z .o.o., Warszawa

 59,0000

suma  59,0000

OGÓŁEM  59,0000

Opakowania z drewna150103R3Miejska Oczyszczalnia 

Ścieków w Ostrowii 

Mazowieckiej, Ostrów 

Mazowiecka

 99,8800

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  114,0900

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  999,5300

Odpady ulegające biodegradacji200201  260,7200

suma  1 474,2200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R11  398,5600

Gruz ceglany170102  198,4800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  342,0800

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 729,4300

suma  2 668,5500

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12  350,2400

Papier i tektura200101  57,3200

Szkło200102  61,7800

Tworzywa sztuczne200139  55,0400

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  8 697,8000

3692



Odpady wielkogabarytowe200307  8,8400

suma  9 231,0200

OGÓŁEM  13 373,7900

Popioły lotne z węgla100102R11JD SP Z O O SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 

Opole

 96 460,6600

suma  96 460,6600

OGÓŁEM  96 460,6600

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302R15SKANSKA S.A., 

Warszawa

 4 719,0000

suma  4 719,0000

OGÓŁEM  4 719,0000

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308R3STORA ENSO NAREW 

SP Z O O, Ostrołęka

 35 545,5200

Opakowania z papieru i tektury150101  276 330,6400

Papier i tektura191201  21 695,3400

Papier i tektura200101  196,9200

suma  333 768,4200

OGÓŁEM  333 768,4200

Opakowania z papieru i tektury150101R12"EKOZYSK 1" Sp. z 

o.o., NOWY MODLIN

 743,3530

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  319,1980

Opakowania z metali150104  2,8700

Opakowania ze szkła150107  317,6600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104  349,1980

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  7,2200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  63,4000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  27,3700

Odpady wielkogabarytowe200307  54,0550

suma  1 884,3240

OGÓŁEM  1 884,3240

Opakowania z papieru i tektury150101R12EKO LIDER Jarosław 

Wyglądała, Lucin

 500,5090

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  268,4810

Opakowania wielomateriałowe150105  300,2100
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Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  84,5000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  261,8000

Odpady z targowisk200302  67,5600

suma  1 483,0600

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301R15  2 520,5000

suma  2 520,5000

OGÓŁEM  4 003,5600

Tworzywa sztuczne170203R3PPH POL-SET, 

Wyszków

 6,7700

suma  6,7700

OGÓŁEM  6,7700

Odpady tworzyw sztucznych070213R5Siglo Sp. z o.o., 

Warszawa

 339,5070

suma  339,5070

Inne niewymienione odpady120199R12  333,8090

Inne niewymienione odpady160199  0,5980

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  15,1620

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  7,4000

Miedź, brąz, mosiądz170401  24,8310

Aluminium170402  0,0630

Żelazo i stal170405  48,9000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  313,0180

suma  743,7810

OGÓŁEM  1 083,2880

Odpady tworzyw sztucznych070213R14GRUPLAST GRUBA  

SP.J., KOŁBIEL

 6,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  17,0000

suma  23,0000

OGÓŁEM  23,0000

Odpady tytoniowe020382R15"POLSKA GRUPA 

RECYKLINGU 

PROEKO" Sp. z.o.o, 

 0,0100

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  10,9060

Inne niewymienione odpady070599  0,9730

Zwroty kosmetyków i próbek070681  8,1410

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  4,4860

Opakowania z drewna150103  0,1400
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Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  1,2200

Tworzywa sztuczne160119  0,4540

Inne niewymienione odpady160199  1,8000

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC160211  3,9560

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  31,1690

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  68,4465

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  5,8360

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  7,9310

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  26,5840

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)160604  175,2100

Inne baterie i akumulatory160605  313,7590

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,1050

Tworzywa sztuczne170203  5,3570

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  168,7880

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,0090

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  0,0160

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33200134  146,4180

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  0,0265

suma  981,7410

OGÓŁEM  981,7410

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14P.H.U. "MALINOWSKI" 

Ireneusz Malinowski, 

Sulejówek

 9 468,2400

Gruz ceglany170102  870,4000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  538 308,6700

suma  548 647,3100

OGÓŁEM  548 647,3100

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R15ELGO Lighting 

Industries S.A., 

GOSTYNIN

 10,3400

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  16,2100

suma  26,5500
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OGÓŁEM  26,5500

Zwroty kosmetyków i próbek070681R15EKOIMPEX, Grodzisk 

Mazowiecki

 21,6950

Inne niewymienione odpady120199  1,0120

Opakowania wielomateriałowe150105  16,4090

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  86,4715

Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208  1,3690

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  29,6900

suma  156,6465

OGÓŁEM  156,6465

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14TWORZYWA 

SZTUCZNE PRZEMIAŁ i 

REGRANULACJA 

Władysław Kurzyp, 

Otwock

 94,3150

Opakowania wielomateriałowe150105  9,4000

suma  103,7150

OGÓŁEM  103,7150

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPHU "ANNA" 

WOJCIECH BOGUCKI, 

JATNE

 2 079,2020

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  5,4770

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  345,3710

Tworzywa sztuczne i guma191204  3,9240

suma  2 433,9740

OGÓŁEM  2 433,9740

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14"AUTOPOLMOZBYT" 

Sp. z o.o., Warszawa

 4,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0500

Opakowania z drewna150103  0,1100

suma  4,6600

OGÓŁEM  4,6600

Aluminium170402R4Wojskowy Ośrodek 

Farmacji i Techniki 

Medycznej, Celestynów

 0,1119

Żelazo i stal170405  1,7475

suma  1,8594

Szkło170202R5  0,0130

Tworzywa sztuczne170203  0,1760

suma  0,1890
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Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208R9  0,0740

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje

160114  0,4065

suma  0,4805

Papier i tektura191201R10  2,9420

suma  2,9420

Opakowania z papieru i tektury150101R11  0,8807

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  5,6410

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,1360

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  0,8470

Zużyte opony160103  0,1340

Tworzywa sztuczne160119  0,0080

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  0,0180

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte 

ze zużytych urządzeń

160215  0,0800

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  0,8243

Inne baterie i akumulatory160605  0,1380

Odpadowa papa170380  0,3040

suma  9,0110

OGÓŁEM  14,4819

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R15"SUR-WTÓR" Sp. z 

o.o., Stare Babice

 9,5370

suma  9,5370

OGÓŁEM  9,5370

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

WIĄZOWNIE, 

WIĄZOWNIA

 240,0000  78,0000

Inne niewymienione odpady190999  20,0000

suma  260,0000  78,0000

OGÓŁEM  260,0000  78,0000
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Zużyte opony160103R3Firma 

Handlowo-Usługowa 

Ewa Rzewnicka, Maków 

Mazowiecki

 5,7200

Tworzywa sztuczne160119  11,5400

suma  17,2600

Metale żelazne160117R4  79,1500

Metale nieżelazne160118  0,9200

Baterie i akumulatory ołowiowe160601  1,5330

suma  81,6030

Szkło160120R5  0,0000

suma  0,0000

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11160112R6  0,0400

suma  0,0400

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych

130205R9  0,1720

suma  0,1720

Filtry olejowe160107R12  0,0330

suma  0,0330

OGÓŁEM  99,1080

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., 

Wołomin

 5 265,2800  1 105,9000

suma  5 265,2800  1 105,9000

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R14  0,0100

suma  0,0100

OGÓŁEM  5 265,2900  1 105,9000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3MARFLEX M.J. MAILLIS 

POLAND, KARCZEW

 1 632,2430

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  50,7390

suma  1 682,9820

OGÓŁEM  1 682,9820

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14JMR-TRANS Krystyna 

Pietrzak, Kikoły

 24 492,5150

Gruz ceglany170102  7 223,3500

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  118,3730

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  60 952,8000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  6 463,2000
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suma  99 250,2380

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R15  185 341,2600

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  2 893,8300

suma  188 235,0900

OGÓŁEM  287 485,3280

Papier i tektura191201R3CELLPAK ZDZISŁAW 

KOZIATEK, 

DOBROŁĘKA 1A

 1,7000

suma  1,7000

OGÓŁEM  1,7000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12BEKAS Bartosz 

Sołoducha Stacja 

Demontażu Pojazdów Nr 

W3, Siedlce

 2 977,2000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  488,2900

suma  3 465,4900

OGÓŁEM  3 465,4900

Opakowania z papieru i tektury150101R12REMONDIS DATA Office 

Sp. z.o.o., Piaseczno

 8,8440

Papier i tektura191201  31,9530

suma  40,7970

OGÓŁEM  40,7970

Odchody zwierzęce020106R14UNIKOST Sp.j. U. 

Sztandera & A. 

Gajowniczek, 

GOŁĄBEK

 29,4240

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  1 220,0000

suma  1 249,4240

OGÓŁEM  1 249,4240

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1USŁUGI 

PRZECIERANIA 

DREWNA Wacław 

Mazurkiewicz, REGÓW 

NOWY

 29,0000

suma  29,0000

OGÓŁEM  29,0000

3699



Opakowania z tworzyw sztucznych150102R15PPH MARC-TH M.B. 

KAMIŃSCY SP. J., 

SULEJÓWEK

 21,8520

suma  21,8520

OGÓŁEM  21,8520

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1POL-MEBEL Halina 

Polak, Kańkowo

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Odpadowa masa roślinna020103R12Gospodarstwo Rolne 

Tomasz Linkowski, 

Olszewka

 3 150,0000

suma  3 150,0000

OGÓŁEM  3 150,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"POLMO-ZBYT-BIS" 

Robert Wasilewski, 

Studzieniec

 323,9130

suma  323,9130

OGÓŁEM  323,9130

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5ECOBAG SYSTEM Sp. 

z o.o., Płońsk

 332,4750

suma  332,4750

OGÓŁEM  332,4750

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5"EKO TEAM" Sp. z o.o., 

Węgrów

 511,0200

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  465,6900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  206,4000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 804,8000

suma  2 988,1100

OGÓŁEM  2 988,1100

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14LOBOTRANS Sp.z o.o., 

Zwoleń

 933,3590

suma  933,3590

OGÓŁEM  933,3590

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, 

pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

160801R15"VALDI" CHŁODNICE 

Waldemar Konarski, 

WARKA

 5,3350

suma  5,3350

OGÓŁEM  5,3350
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-ZŁOM TADEUSZ 

KASPEREK, 

STARACHOWICE

 1 395,6820

suma  1 395,6820

OGÓŁEM  1 395,6820

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R4P.P.H.U. Polblume 

Zbigniew Miazga, 

PIASECZNO

 10 717,8860

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  6,7500

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

191211  2,5590

suma  10 727,1950

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte 

ze zużytych urządzeń

160215R5  177,3180

Szkło191205  1 855,4480

suma  2 032,7660

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC160211R12  32,6420

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  31,1800

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  3 727,8260

Urządzenia zawierające freony200123  487,3430

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  393,6520

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  5 726,5800

suma  10 399,2230

OGÓŁEM  23 159,1840

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1B.D. ART. Pęscy Spółka 

Jawna, WOŁOMIN

 685,0170

suma  685,0170

OGÓŁEM  685,0170

Odpady kory i korka030101R12WOKAS S.A., Łosice  165,5700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  349,6500

suma  515,2200

Odpady kory i korka030101R14  909,4600

suma  909,4600

OGÓŁEM  1 424,6800

3701



Opakowania ze szkła150107R5HUTA SZKŁA 

KAZIMIERZ DZIUBAK, 

GARWOLIN

 698,6390

suma  698,6390

OGÓŁEM  698,6390

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14Przedsiębiorstwo 

Transportowo Handlowe 

KAJA Agnieszka 

Świątkowska, Kuznocin

 70,6930

suma  70,6930

OGÓŁEM  70,6930

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, 

stalownicze)

100201R4Harsco Metals Polska 

Sp.z o.o. 

(dawn.ALEXANDER Mill 

Services International 

Sp.z o.o.), WARSZAWA

 101 761,0000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

161104  5 989,5400

suma  107 750,5400

OGÓŁEM  107 750,5400

Miedź, brąz, mosiądz170401R4ZPHU ŻELMET Edward 

Gomuła & Maria 

Gomuła, Rożki

 0,0410

Żelazo i stal170405  119,1000

Metale200140  149,4000

suma  268,5410

OGÓŁEM  268,5410

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3P.P.H. BOMAX BIS 

Marzenna Kraska, 

Pionki

 1 038,0000

suma  1 038,0000

OGÓŁEM  1 038,0000

Miedź, brąz, mosiądz170401R14ZAKŁAD ODLEWNICZY 

METALI 

NIEŻELAZNYCH 

ANDRZEJ KOKOSZA, 

GUZÓW

 24,8180

suma  24,8180

OGÓŁEM  24,8180

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-KASACJA 

AUTO-POŚREDNICTW

O Bogdan Ryszewski, 

Skarżyn

 642,6300
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  450,3540

suma  1 092,9840

OGÓŁEM  1 092,9840

Odpady tworzyw sztucznych070213R15JAN-PLAST JAN 

SZULIM, SULEJÓWEK

 9,0020

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  19,3500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  15,3950

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  25,2670

suma  69,0140

OGÓŁEM  69,0140

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"AUTO-MAX-NESKA" 

KAZIMIERZ NESKA, 

RADOM

 1 863,4430

suma  1 863,4430

OGÓŁEM  1 863,4430

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego101304R5PPHIU "SAŁEXPOL", 

Owadów

 1,8700

suma  1,8700

OGÓŁEM  1,8700

Roztwory utrwalaczy090104R4Przetwórstwo Metali 

Szlachetnych Marek 

Buczyński, Borzęcin

 31,2090

suma  31,2090

OGÓŁEM  31,2090

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212R3Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

w Płońsku Sp. z o.o. 

Oczyszczalnia Ścieków, 

Płońsk

 23 343,3000

Odpady ulegające biodegradacji200201  176,2000

suma  23 519,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  3,1000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  507,7000

Osady z klarowania wody190902  29,0000

suma  545,3000
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Opakowania z papieru i tektury150101R12  6,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1,3000

Opakowania wielomateriałowe150105  0,3000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  582,9000

Inne niewymienione odpady190599  15 088,6000

Papier i tektura200101  193,1000

Szkło200102  242,4000

Tekstylia200111  14,3000

Tworzywa sztuczne200139  456,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  35 765,5000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  940,1000

Odpady wielkogabarytowe200307  340,6000

suma  53 631,8000

OGÓŁEM  77 696,6000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.H.U. "Auto-Skoda" 

Stacja Obsługi 

Samochodów, Radom

 89,7400

suma  89,7400

OGÓŁEM  89,7400

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R12ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-WARZYW

NEGO AGROPOL SP. Z 

O.O., POTYCZ

 2 741,3000

suma  2 741,3000

OGÓŁEM  2 741,3000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

PUŁTUSKU, PUŁTUSK

 98,5200

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  3 129,8300

suma  3 228,3500

OGÓŁEM  3 228,3500

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów090101R4Spółdzielnia Pracy 

"ARGO-FILM", 

Warszawa

 69,2650

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych090102  42,0500

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach090103  3,0900

Roztwory utrwalaczy090104  72,0950

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco - 

utrwalających

090105  0,2100
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Inne niewymienione odpady090199  0,5150

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  118,6380

suma  305,8630

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112R15  58,3500

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  0,5000

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 08 01 15

080116  35,5000

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  0,2550

Inne niewymienione odpady080199  98,0000

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie080307  3,6700

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie080308  0,4950

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  22,7400

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  0,4060

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  0,5150

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14080315  19,0000

Inne niewymienione odpady080399  22,2330

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1,1000

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  49,2560

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  6,1340

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  16,2520

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  1,5340

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  0,0780

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  10,2100

suma  346,2280

OGÓŁEM  652,0910
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R15AUTO-SZROT Kupno 

Sprzedaż Samochodów 

Używanych Iwona 

Czarnecka, Pułtusk

 83,8640

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  14,5250

suma  98,3890

OGÓŁEM  98,3890

Popioły lotne z węgla100102R14WYTWARZANIE 

TRANSPORT HANDEL 

MB M. DĄBROWSKI, 

WARSZAWA

 292,6200

suma  292,6200

OGÓŁEM  292,6200

Odpady tworzyw sztucznych070213R14Zakład Produkcyjny - 

Handlowy  "Olmar" s.c. 

Jacek Markowski, 

Kępiny

 14,4800

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  1,9180

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  21,2000

suma  37,5980

OGÓŁEM  37,5980

Wybrakowane wyroby żeliwne100980R4Zakład Odlewniczy 

"Głowacki" Zbigniew 

Głowacki, Tomasz 

Głowacki, Stanisława 

Głowacka, Waliny

 15,8000

Żelazo i stal170405  380,0000

suma  395,8000

OGÓŁEM  395,8000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA 

WIELOBRANŻOWA 

Jacek Wilczyński, 

Ostrów Mazowiecka

 107,5130

suma  107,5130

OGÓŁEM  107,5130

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PPHU WAMAK Jerzy 

Walczak, MAKÓW 

MAZ.

 29,7850

suma  29,7850

OGÓŁEM  29,7850
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PROCERBUD 

BARTOSIEWICZ Sp.j., 

KOBYŁKA

 683,0000

suma  683,0000

OGÓŁEM  683,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R14GREINER PACKAGING 

SP. Z O.O., TERESIN

 140,4450

suma  140,4450

OGÓŁEM  140,4450

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R12PRIMA Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa, 

WARSZAWA

 17,1000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  0,2000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 096,1000

Gruz ceglany170102  761,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  329,8000

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  0,2000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  2 249,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  65,6000

suma  4 519,7000

OGÓŁEM  4 519,7000

Odpady tworzyw sztucznych070213R14EUROPLAST Grzegorz 

Brzozowski, Ciechanów

 863,9200

suma  863,9200

OGÓŁEM  863,9200

Opakowania z papieru i tektury150101R3P.H.U. KAMYK ANNA 

BIAŁECKA, Krzewina

 293,8600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  160,4100

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  284,8800

Papier i tektura191201  87,5100

suma  826,6600

OGÓŁEM  826,6600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"ETOS" Sp. z o.o., 

CHORZELE

 147,0000

suma  147,0000

OGÓŁEM  147,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14PPHU Hatrex Krzysztof 

Chlewiński, Gąbin

 166,9190
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suma  166,9190

OGÓŁEM  166,9190

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14"TADEX" Ruszczak 

Tadeusz Marian Stacja 

demontażu nr WWY/75, 

Wyszków

 1 017,2020

suma  1 017,2020

OGÓŁEM  1 017,2020

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R3TROUW NUTRITION 

POLSKA SP. Z O.O., 

GRODZISK 

MAZOWIECKI

 609,5770

suma  609,5770

OGÓŁEM  609,5770

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14Z. U. H. "KOPTRANS" 

Witold Piętka, 

Ciechanów

 115,0000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  5,5000

Inne niewymienione odpady170182  0,5000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  600,0000

suma  721,0000

OGÓŁEM  721,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ZAKŁAD CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 

KACPER KAROLCZAK, 

DRWAŁY

 19,0000

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201  12,0000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  18,0000

suma  49,0000

OGÓŁEM  49,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R15"EKO-SAM BIS" Sp. z 

o.o., Jakubów

 129,3000

Papier i tektura200101  396,2000

Szkło200102  965,4000

Tworzywa sztuczne200139  373,3000

Metale200140  79,1000

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  327,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  54,2000
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  640,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  25,5000

suma  2 991,3000

OGÓŁEM  2 991,3000

Odpady tworzyw sztucznych070213R14NICATOR FABRYKA 

OPAKOWAŃ L. UBA 

SP.J., BRZEZINKA

 1 155,0080

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  50,0110

suma  1 205,0190

OGÓŁEM  1 205,0190

Popioły lotne z węgla100102R11GRUPA PREFABET 

S.A., ŚWIERŻE GÓRNE

 35 088,0000

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  3 424,3060

Wybrakowane wyroby101382  541,0000

Inne niewymienione odpady101399  1,3000

suma  39 054,6060

OGÓŁEM  39 054,6060

Inne niewymienione odpady190899R3OSTROŁĘCKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI Spółka z 

o.o., OSTROŁĘKA

 1 065,3500  1,4920

suma  1 065,3500  1,4920

OGÓŁEM  1 065,3500  1,4920

Opakowania z drewna150103R1EP SERWIS SP. Z 

O.O., ŁUCZYNÓW

 97,0000

suma  97,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3  1 290,5000

Opakowania z drewna150103  288,1500

suma  1 578,6500

OGÓŁEM  1 675,6500

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, 

pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

160801R15BDS RECYCLING S.C. 

Bartłomiej Cioth, 

Dominik Szczepański, 

Sławomir 

Wojciechowski, 

Warszawa

 0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5MA-TRANS S.C Andrzej 

Makuła Marcin Makuła, 

Radom

 370,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  92,2000

suma  462,2000

OGÓŁEM  462,2000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"FIRMA TOKARSKI" Jan 

Wiesław Tokarski, 

Wołomin

 333,9000

suma  333,9000

OGÓŁEM  333,9000

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3AGD PASTERSKI 

Spółka Jawna, 

KOBYŁKA

 549,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213  46,4000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 025,0000

suma  1 621,2000

OGÓŁEM  1 621,2000

Odpady tworzyw sztucznych070213R5BITTNER ANDRZEJ I 

ROMAN SP. J., 

OŻARÓW 

MAZOWIECKI

 256,9840

suma  256,9840

OGÓŁEM  256,9840

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R14MASFALT Sp. z o.o., 

Pruszków

 0,0000

Inne niewymienione odpady170182  79,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  3 222,7000

suma  3 301,7000

OGÓŁEM  3 301,7000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-ZŁOM, KASACJA 

SAMOCHODÓW 

HOLOWANIE 

GOSPODARKA 

ODPADAMI Dariusz 

Pietrzak, KAŁUSZYN

 521,6400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  95,7250

suma  617,3650

OGÓŁEM  617,3650
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-ZŁOM 

STANISŁAW 

ŁOJEWSKI, MASZEWO 

DUŻE

 27,1900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  0,2000

suma  27,3900

OGÓŁEM  27,3900

Odpady tworzyw sztucznych070213R5PHU FIRMA ZIELONKA 

JADWIGA ZIELONKA 

HENRYK ZIELONKA 

S.C., MISZEWO 

MUROWANE

 6,2350

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  2,2960

suma  8,5310

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14  0,8570

suma  0,8570

OGÓŁEM  9,3880

Popioły lotne z węgla100102R14ERGON POLAND Sp. z 

o.o., Badowo-Mściska

 1 124,0000

Wybrakowane wyroby101382  238,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  50,0000

suma  1 412,4000

OGÓŁEM  1 412,4000

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R5TREND GROUP Sp.z 

o.o., Wola Korzeniowa

 50,3000

suma  50,3000

OGÓŁEM  50,3000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14FABRYKA DOMÓW 

BOGUCIN, 

 137,6500

suma  137,6500

OGÓŁEM  137,6500

Odpadowa masa roślinna020103R14F.H.U. "EKO-PAL" 

Barbara Pietrzyk, 

Bartodzieje

 60,0000

suma  60,0000

OGÓŁEM  60,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Pilawie, 

PILAWA

 49,1200  9,8000
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suma  49,1200  9,8000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14  25,2000

Opakowania ze szkła150107  25,2000

suma  50,4000

OGÓŁEM  99,5200  9,8000

Skratki190801R3EKO-ERDE SP. Z O.O., 

MARKI

 994,0000

Zawartość piaskowników190802  996,8500

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  30 900,0000  6 180,0000

Inne niewymienione odpady190899  119,9600  23,9920

Inne niewymienione odpady190999  25,0000  5,0000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  295,7700  59,1540

suma  33 331,5800  6 268,1460

OGÓŁEM  33 331,5800  6 268,1460

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14"AKOST" ADAM 

KOSTYRA, KOŁBIEL

 11,7000

suma  11,7000

OGÓŁEM  11,7000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3Energa Elektrownie 

Ostrołęka S.A., 

Ostrołęka

 561,6600  224,5000

suma  561,6600  224,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  51,4800

Osady z klarowania wody190902  182,0400  182,0000

suma  233,5200  182,0000

OGÓŁEM  795,1800  406,5000

Odpady tworzyw sztucznych070213R15"COMPARE" M. Kulig Z. 

Mart Sp. j,, Warszawa

 23,8850

suma  23,8850

OGÓŁEM  23,8850

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108R5WTÓRSKÓR s.c.Adam 

Zieliński, Andrzej 

Zieliński, Mała

 38,0500

Inne niewymienione odpady070299  65,9000

suma  103,9500

OGÓŁEM  103,9500
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWE HEN-STOL 

HANNA PIÓRKOWSKA 

SP. J., ŻEBRY 

CHUDEK

 300,0000

suma  300,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3  126,6020

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  392,0320

Tworzywa sztuczne170203  5,1000

suma  523,7340

OGÓŁEM  823,7340

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12OS-STAL Olszański 

Sebastian, Pruszków

 0,7100

Inne niewymienione odpady120199  161,2700

Opakowania z metali150104  25,2900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104  195,6670

Metale żelazne160117  257,8950

Metale nieżelazne160118  0,6550

Żelazo i stal170405  2 334,0300

Mieszaniny metali170407  8,1200

suma  2 983,6370

OGÓŁEM  2 983,6370

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12P.H.U. MOTO-AGRO, 

Kacice

 704,8130

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  15,8400

suma  720,6530

OGÓŁEM  720,6530

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R15P.H.U.P. WOMAR 

Marcin Wolski, 

Suchedniów

 259,2480

suma  259,2480

OGÓŁEM  259,2480

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1P.P.H.U. 

STOLPAW-BIS 

IMPORT-EKSPORT 

MARCIN PAWLAK, 

PAWŁÓW

 30,5000

suma  30,5000
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OGÓŁEM  30,5000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12STOWARZYSZENIE 

"NIEPEŁNOSPRAWNI 

DLA ŚRODOWISKA 

EKON", Warszawa

 1 080,6000

suma  1 080,6000

OGÓŁEM  1 080,6000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R15AG Complex Sp.z o.o., 

Warszawa

 266,5000

Papier i tektura200101  28,1000

Tworzywa sztuczne200139  0,0020

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  9 468,1000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  835,4000

suma  10 598,1020

OGÓŁEM  10 598,1020

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R15EKOTECHNIKA Łukasz 

Karol Biliński, 

WARSZAWA

 10,5470

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  80,4870

suma  91,0340

OGÓŁEM  91,0340

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12W.T.H.R. "KOMPLEX" 

Robert Olkowski, Marki

 65,2560

Gruz ceglany170102  650,0000

suma  715,2560

OGÓŁEM  715,2560

Opakowania z papieru i tektury150101R1ZAKŁADY PRZEMYSŁU 

GUMOWEGO 

SANTOCHEMIA 

SPÓŁDZIELNIA PRACY, 

DĘBE WIELKIE

 2,8200

suma  2,8200

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3  26,9000

suma  26,9000

OGÓŁEM  29,7200

Opakowania z papieru i tektury150101R12Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej Sierpc, 

Sierpc

 1,3400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  4,2800

Papier i tektura200101  106,0600

Szkło200102  311,4800
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Tworzywa sztuczne200139  161,2800

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  9 029,7600

Odpady wielkogabarytowe200307  11,3600

suma  9 625,5600

OGÓŁEM  9 625,5600

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO CZĘŚCI s.c. 

JACEK KONDEJ, 

ROBERT STODULSKI, 

Józefów

 274,0680

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  6,4500

suma  280,5180

OGÓŁEM  280,5180

Opakowania z drewna150103R1CEGIELNIA "ŁOSIE" 

s.c. Grzegorzewski 

Jacek, Kraińska 

Jadwiga, Łosie

 0,7000

suma  0,7000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5  46,0000

suma  46,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R14  4,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  16,9000

suma  21,4000

OGÓŁEM  68,1000

Odpady poekstrakcyjne020303R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE "BODEX" 

Mieszalnia Pasz, 

SKRZYŃSKO

 801,3700

suma  801,3700

OGÓŁEM  801,3700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R14"WĘGLOSORT" Sp. z 

o.o., Siemianowice 

Śląskie

 2 379,7400

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  3,0300

suma  2 382,7700

OGÓŁEM  2 382,7700
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1MODEXPOL MODEST 

BARANOWSKI, 

OSTRÓW 

MAZOWIECKA

 199,7000

suma  199,7000

OGÓŁEM  199,7000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R3AGROMIL s.c. Monika 

Zygmunt-Ogrodnik, 

Marian Ogrodnik, 

Dziekanów Nowy

 264,0400

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  216,9600

Inne niewymienione odpady030399  145,3600

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  10 238,8100

suma  10 865,1700

OGÓŁEM  10 865,1700

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R5Jaromir Głowacki, 

Piastów

 1,5490

suma  1,5490

OGÓŁEM  1,5490

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R12PARTNER SP. Z O.O., 

Warszawa

 3 180,8628

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 745,8000

suma  4 926,6628

OGÓŁEM  4 926,6628

Opakowania ze szkła150107R12Anna Radecka Wywóz 

Nieczystości Stałych 

"Czyścioszek", Głosków

 139,3700

Metale200140  13,8700

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  501,3100

suma  654,5500

Opakowania z papieru i tektury150101R13  31,1500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  185,1600

suma  216,3100

OGÓŁEM  870,8600

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R14Firma Wielobranżowa  " 

DE- SO" Stanisław 

Sowiński, Dębnowola

 1 160,0000

suma  1 160,0000

OGÓŁEM  1 160,0000
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Opakowania z drewna150103R1WYTWARZANIE 

WYROBÓW CERAMIKI 

BUDOWLANEJ KAROL 

ZAŁOGA ANDRZEJ 

ZAŁOGA JACEK 

ZAŁOGA, SŁUPNO

 0,3000

suma  0,3000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5  140,0000

suma  140,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  61,0000

suma  61,0000

OGÓŁEM  201,3000

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408R14Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjno-Drogowych 

Sp. z o.o., Asfaltowa

 2,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  51,0000

suma  53,0000

OGÓŁEM  53,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRZEWNE 

,,ZADROŻNI" SP.J, 

WIELGOLAS

 209,0000

suma  209,0000

OGÓŁEM  209,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3P.P.H.U "ALUM-PLAST" 

s.c. J. Ogrodnik, B. 

Ogrodnik, Skłody 

Stachy

 13 024,3300

suma  13 024,3300

OGÓŁEM  13 024,3300

Opakowania z drewna150103R1WIMAR-CHŁODNIA SP. 

Z O.O., RADWANKÓW 

SZLACHECKI

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Tworzywa sztuczne i guma191204R3"OLMMER" Janusz 

Andrzej Osowski, 

Warszawa

 309,1000

suma  309,1000

OGÓŁEM  309,1000
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Opakowania z drewna150103R1ZŁOMSTAL  Wojciech 

Łukowski, Mochowo

 50,9300

suma  50,9300

Opakowania z drewna150103R12  527,9500

suma  527,9500

Opakowania z drewna150103R14  136,7400

suma  136,7400

Opakowania z drewna150103R15  627,0000

suma  627,0000

OGÓŁEM  1 342,6200

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104R2Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe WAWMAR 

Marek Wawrzonowski, 

Warszawa

 3,3850

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  16,4740

suma  19,8590

OGÓŁEM  19,8590

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12BŁYSK-BIS SP. ZO.O., 

MAKÓW MAZOWIECKI

 1 952,1300

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  2 466,0200

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  6 613,9600

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  3 994,3700

suma  15 026,4800

OGÓŁEM  15 026,4800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD WYROBOW 

CHEMICZNYCH 

"MAXPRO" S. C., 

MAKOWIEC

 1,0200

suma  1,0200

OGÓŁEM  1,0200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTOMOBILKLUB 

RZEMIEŚLNIK, 

WARSZAWA

 309,7310

suma  309,7310

OGÓŁEM  309,7310

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14INCO-VERITAS S.A. 

O/Góra Kalwaria, Góra 

Kalwaria

 268,1500

suma  268,1500
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OGÓŁEM  268,1500

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301R3"AGAdendron" SP. J.,  119,2400

suma  119,2400

Odpady ulegające biodegradacji200201R15  79,6000

suma  79,6000

OGÓŁEM  198,8400

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138R1Oczyszczalnia ścieków 

w Żurominie- 

Żuromińskie Zakłady 

Komunalne Sp. z o.o., 

Żuromin

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12POLMO-ZBYT; HURT - 

DETAL Stanisław 

Wasilewski, Studzieniec

 745,2080

suma  745,2080

OGÓŁEM  745,2080

Odpady tworzyw sztucznych070213R3WYTWÓRNIA 

CHEMICZNA CHEFA E. 

MELLER, MILANÓWEK

 2,1000

suma  2,1000

OGÓŁEM  2,1000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Zakład 

Usługowo-Handlowy 

"AUTO -BAKS"  Jerzy 

Stanisław Królik, 

Gończyce

 572,5100

suma  572,5100

OGÓŁEM  572,5100

Odpady tworzyw sztucznych070213R3Janusz Pielaka, 

Przetwarzanie Odpadów 

Niemetalowych 

Włączając Wyroby 

Wybrakowane, Wola 

Rębkowska

 60,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  13,3330

suma  73,3330

OGÓŁEM  73,3330
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Popioły lotne z węgla100102R14PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

SPEC-BET 

IMPORT-EXPORT 

MAŁGORZATA 

PASZKOWSKA, 

MAKOWIEC

 1 485,0400

suma  1 485,0400

OGÓŁEM  1 485,0400

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R12STENA RECYCLING SP 

Z O.O., WARSZAWA

 3 684,2400

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  51,8200

Opakowania wielomateriałowe150105  2,9200

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  714,4400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104  478,3400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  46,2000

Metale żelazne160117  359,6400

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  12,5400

Miedź, brąz, mosiądz170401  4,1000

Aluminium170402  25,2800

Ołów170403  0,1400

Papier i tektura200101  160,0300

suma  5 539,6900

OGÓŁEM  5 539,6900

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5Przedsiębiorstwo 

Usługowe ZIELEŃ SP. Z 

O.O., PŁOCK

 446,1900

suma  446,1900

OGÓŁEM  446,1900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14"GRUD-TRANS" S.C. 

Wielobranżowe 

Przedsiębiorstwo P.-T.

-U.-H. Wojciech i 

Krzysztof Grudkowscy, 

Jaktorów

 843,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  9 000,0000

suma  9 843,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R15  1 410,0000
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suma  1 410,0000

OGÓŁEM  11 253,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202R14URZĄD MIASTA 

ŁASKARZEW, 

ŁASKARZEW

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Drewno170201R1"WOJTPOL"  T. 

Wojtysiak, Z. Krześniak  

Sp. J., Kozienice

 10,0000

suma  10,0000

Odpady betonowe i szlam betonowy101314R14  7,5000

Wybrakowane wyroby101382  6,0000

Inne niewymienione odpady101399  0,0110

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  10 000,0000

Gruz ceglany170102  40,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 200,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 000,0000

suma  14 253,5110

OGÓŁEM  14 263,5110

Szlamy z odbarwiania makulatury030305R14Przedsiębiorstwo 

Ceramiki Budowlanej 

S.A., Plecewice

 479,0000

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  1 390,6200

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i 

powłok pochodzące z mechanicznej separacji

030310  2 762,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  9 126,0000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  620,5400

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  983,0700

suma  15 361,2300

OGÓŁEM  15 361,2300

Odpady tworzyw sztucznych070213R15ALPLA NDM SP. Z 

O.O., NOWY DWÓR 

MAZOWIECKI

 608,2350

suma  608,2350
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OGÓŁEM  608,2350

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181R5FAL-BRUK Sp. z o.o. 

S.K., Warszawa

 6 459,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4 254,0000

suma  10 713,0000

OGÓŁEM  10 713,0000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301R12"Clean World" Firma 

Handlowo-Uslugowa 

Marek Woch, 

Leśniakowizna

 618,1000

suma  618,1000

OGÓŁEM  618,1000

Zużyte opony160103R3Krzysztof Kosowski, 

Wawrzyszów

 5,0300

suma  5,0300

OGÓŁEM  5,0300

Odpady tworzyw sztucznych070213R3AWENTA E.W.A. 

CHOMKA Sp.j., Mińsk 

Mazowiecki

 8,6560

suma  8,6560

OGÓŁEM  8,6560

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPHU ŁUKPOL Sp. z 

o.o., Łuków

 107,6000

suma  107,6000

OGÓŁEM  107,6000

Inne niewymienione odpady160799R15Przedsiębiorstwo 

Przerobu Złomu 

"SILSCRAP"  SP. Z O. 

O., Warszawa

 3 109,9200

suma  3 109,9200

OGÓŁEM  3 109,9200

Odpady betonowe i szlam betonowy101314R14Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-Budowlane 

"TATRO-BET" 

Szewczyk Spółka 

Jawna, Przejazd

 0,9000

suma  0,9000

OGÓŁEM  0,9000
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Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070504R2TARCHOMIŃSKIE 

ZAKŁADY 

FARMACEUTYCZNE 

POLFA S.A., 

WARSZAWA

 559,0000

suma  559,0000

OGÓŁEM  559,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Fabryka wnętrz Chobot 

Sp. z .o.o., Warszawa

 164,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2600

suma  164,7600

OGÓŁEM  164,7600

Odpady tworzyw sztucznych070213R12"BATORY" Sp. z o.o., 

Tłuszcz

 0,2600

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  0,0600

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204  175,8800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  4 368,2600

suma  4 544,4600

OGÓŁEM  4 544,4600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ZAKŁAD CERAMIKI 

BUDOWLANEJ Dariusz 

Robak, Krzysztof 

Szymański, Mokre

 6,1000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  3,2000

Opakowania z drewna150103  0,4000

suma  9,7000

OGÓŁEM  9,7000

Odpady tworzyw sztucznych070213R14REPRO-PLAST SP. Z 

O.O., Łochów

 35,3620

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  206,6800

Tworzywa sztuczne160119  16,2800

suma  258,3220

OGÓŁEM  258,3220
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"GUMKOWSCY" s.c. 

Piotr Gumkowski i 

Dariusz Gumkowski, 

Ławy

 962,4420

suma  962,4420

OGÓŁEM  962,4420

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R12MICROSTRUCTURE 

SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 618,2000

suma  618,2000

OGÓŁEM  618,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14PRZEDSIĘBIORSTWO 

BUDOWLANO-TELEKO

MUNIKACYJNE "MBT" 

SP. Z O.O., MARKI

 4,2000

Odpady betonowe i szlam betonowy101314  0,8000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Zaklad Usługowy 

Mechaniki Pojazdowej 

Blacharstwo-Lakiernictw

o Tadeusz Zbieć, 

Kobyłka

 119,6900

suma  119,6900

OGÓŁEM  119,6900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Prima Auto Sp. z o.o., 

Warka

 142,9400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  51,3850

suma  194,3250

OGÓŁEM  194,3250

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R15EKO-MET 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE 

ZDZIASŁAW 

SZEWCZYK SPÓŁKA 

JAWNA, Zakroczym

 201,2740

suma  201,2740

OGÓŁEM  201,2740
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Odpady tworzyw sztucznych070213R5FIRMA 

HANDLOWO-USŁUGO

WA "METRO" 

WŁADYSŁAW 

MIERZEJEWSKI, 

Ostrów Maz.

 417,9200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  66,9000

suma  484,8200

OGÓŁEM  484,8200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe - 

Jan Śliwiak, Wola 

Solecka II

 78,2590

suma  78,2590

OGÓŁEM  78,2590

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5"Zielony Ogród" Sp. z 

o.o., Słupno

 4 355,0000

suma  4 355,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R11  4 355,0000

suma  4 355,0000

OGÓŁEM  8 710,0000

Odpady kory i korka030101R1Zakład Drzewny Karol 

Grzywacz, Lidia 

Grzywacz Sp. J., 

Zadobrze

 7,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  747,5000

suma  754,8000

OGÓŁEM  754,8000

Popioły lotne z węgla100102R14SEMMELROCK STEIN 

+ DESIGN Sp. z o.o., 

Kołbiel

 5 218,8600

suma  5 218,8600

OGÓŁEM  5 218,8600

Inne niewymienione odpady190899R3OTWOCKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI Sp. z 

o.o., OTWOCK

 172,8000  1,0000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  1 992,4500  30,0000

suma  2 165,2500  31,0000

OGÓŁEM  2 165,2500  31,0000
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12PHU STACJA 

DEMONTAŻU 

POJAZDÓW Marian 

Jaguszewski, 

Wiśniewko

 115,7100

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  57,1250

suma  172,8350

OGÓŁEM  172,8350

Popioły lotne z węgla100102R14Zakład Obsługi 

Budownictwa WIBET 

s.c. S. Wilanowski, E. 

Wilanowska, Ostrów 

Mazowiecka

 519,4600

suma  519,4600

OGÓŁEM  519,4600

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102R5CEMEX Polska Sp. z 

o.o., Warszawa

 139 400,0000

Popioły lotne z węgla100102  16 005,2200

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117  0,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 600,1000

suma  157 005,3200

OGÓŁEM  157 005,3200

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R11TRANS-ZBYT PTHU 

RECYKLING 

SAMOCHODOWY, 

SKUP ZŁOMU I METALI 

KOLOROWYCH 

Woźniak Zbigniew, 

RASZYN

 168,2870

suma  168,2870

OGÓŁEM  168,2870

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14PHPU "TARTAK" Auto 

Złom oraz Skup Złomu, 

Białasy

 308,2400

suma  308,2400

OGÓŁEM  308,2400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R15AUTO-ZŁOM-SZROT, 

PRUSZKÓW

 276,4690
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suma  276,4690

OGÓŁEM  276,4690

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów 

Sp. z o.o., 

 21 353,8000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  560,0000

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  12 799,7000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  70 216,1000

suma  104 929,6000

OGÓŁEM  104 929,6000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R1Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania m.st. 

Warszawie Sp. z o.o., 

Warszawa

 55,0400

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  1 043,2600

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  65,3140

Leki inne niż wymienione w 18 02 07180208  0,1040

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  4 997,1600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 394,7600

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  7 280,7700

suma  14 836,4080

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3  3,9800

Opakowania wielomateriałowe150105  427,5400

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  0,9600

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  183,8600

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  3 445,7800

Papier i tektura191201  13,4400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  26,4000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  52,1600

Odpady ulegające biodegradacji200201  7 007,5600

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  146 553,6800
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suma  157 715,3600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12  16 112,3800

Gruz ceglany170102  22 646,3100

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  7,0400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  266,6000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  72 088,9800

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  37 792,2500

Inne niewymienione odpady190999  197,6600

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  13,5200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  435,2000

Odpady wielkogabarytowe200307  6 844,4000

suma  156 404,3400

OGÓŁEM  328 956,1080

Opakowania ze szkła150107R5Ardagh Glass S.A., 

Gostyń

 25 266,3400

Szkło191205  4 961,5000

suma  30 227,8400

OGÓŁEM  30 227,8400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AUTO-CZĘŚCI 

"PAWEX", Orońsko

 2 400,1290

suma  2 400,1290

OGÓŁEM  2 400,1290

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117R5IDACO SP. Z O.O., 

ŁĄKI

 11,2000

Inne niewymienione odpady120199  7,7000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  11,2000

suma  30,1000

OGÓŁEM  30,1000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PPH "BOMAX" Z-d 

Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych, Sochaczew

 2 811,2600

Tworzywa sztuczne i guma191204  134,2000

Tworzywa sztuczne200139  17,9500

suma  2 963,4100

OGÓŁEM  2 963,4100
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3OPTIMA RECYKLING 

Sp. z o.o., Szydłowiec

 721,1050

suma  721,1050

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R12  0,0100

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204  33,5000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  4 263,0000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  1,4800

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381  0,8620

Inne niewymienione odpady020399  20,1480

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502  5,6000

Inne niewymienione odpady020599  0,0070

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  3,0000

Inne niewymienione odpady030199  491,7000

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  45,8000

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i 

powłok pochodzące z mechanicznej separacji

030310  130,0300

Inne niewymienione odpady030399  70,0560

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z 

zakładowych oczyszczalni ścieków

040107  0,9820

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  35,8300

Odpady z polerowania i wykańczania040109  5,3870

Inne niewymienione odpady040199  34,5200

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  479,5000

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16040217  0,1220

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  697,4100

Inne niewymienione odpady040299  4,5610

Inne niewymienione odpady060399  11,5600

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)061302  2,7640

Odpady tworzyw sztucznych070213  316,2030

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  272,2000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  204,4620

Inne niewymienione odpady070299  36,6730

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 07 04 80

070481  0,0280
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Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  9,8550

Inne niewymienione odpady070599  23,3760

Ziemia bieląca z rafinacji oleju070680  25,9140

Zwroty kosmetyków i próbek070681  96,7830

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 07 07 11

070712  4,9940

Inne niewymienione odpady070799  0,8250

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  48,7780

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113  13,4830

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 13

080114  1,9000

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  157,9600

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  8,4360

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  6,0740

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119  9,4000

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 19

080120  0,3150

Inne niewymienione odpady080199  61,8150

Odpady proszków powlekających080201  73,9830

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie080307  8,2810

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie080308  23,2000

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  32,7440

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  52,9470

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  26,3800

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14080315  0,3010

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje 

niebezpieczne

080317  1,4950

Inne niewymienione odpady080399  0,0220
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Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  14,8000

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 

11

080412  0,3000

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415  68,9320

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione 

w 08 04 15

080416  99,0000

Inne niewymienione odpady080499  69,3000

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,1000

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra090108  0,0120

Inne niewymienione odpady090199  0,7400

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  7,3800

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  435,2000

Odpady spawalnicze120113  6,5760

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  441,5000

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  177,1220

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

120118  30,3470

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  85,8190

Opakowania z papieru i tektury150101  29,5980

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  31,0000

Opakowania z metali150104  0,7520

Opakowania wielomateriałowe150105  82,5000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  611,7000

Opakowania z tekstyliów150109  0,5800

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  429,4000

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  298,6800

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  65,2940

Filtry olejowe160107  13,0070
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Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 

16 01 14

160115  0,0200

Tworzywa sztuczne160119  100,1510

Szkło160120  26,2040

Inne niewymienione elementy160122  15,2860

Inne niewymienione odpady160199  11,8020

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  2,3440

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  27,0690

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,7960

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  143,9620

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  19,2270

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  42,0860

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  128,4640

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  0,5610

Inne niewymienione odpady160799  71,2200

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji168001  71,2200

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  4,7000

Inne niewymienione odpady170182  6,1780

Drewno170201  1,4070

Tworzywa sztuczne170203  42,3670

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170204  7,4700

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01170302  9,1170

Odpadowa papa170380  1,1500

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  1,6320

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  4,8020

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112  4,0000

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 02 05

190206  8,8550

Skratki190801  11,5000

Zawartość piaskowników190802  10,1400
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  21,3000

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  18,3970

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  485,7000

Inne niewymienione odpady190899  46,9600

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  0,4500

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  0,5410

Tworzywa sztuczne i guma191204  192,1960

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  0,2110

Tekstylia191208  16,4760

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  14,0870

Tekstylia200111  7,1900

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  9,4460

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  32,3110

Odpady wielkogabarytowe200307  0,7300

suma  12 477,0200

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R15  0,0600

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204  6,5000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502  1,5000

Inne niewymienione odpady030199  18,5000

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  12,7200

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i 

powłok pochodzące z mechanicznej separacji

030310  9,2400

Inne niewymienione odpady030399  10,3200

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  0,7800

Odpady z polerowania i wykańczania040109  0,0500

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery)

040209  27,0000

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222  31,9000

Inne niewymienione odpady060399  5,0000

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)061302  0,0500

Inne niewymienione odpady070199  7,2000
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Odpady tworzyw sztucznych070213  23,1000

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 

02 16

070217  27,2000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  7,8000

Inne niewymienione odpady070299  1,2570

Inne niewymienione odpady070599  4,4280

Zwroty kosmetyków i próbek070681  7,3320

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  8,9500

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080113  1,7340

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  12,5000

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  1,8720

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119  2,4500

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  0,5230

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080314  4,0000

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080415  0,6400

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  23,2000

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115  23,2000

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  3,3590

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy 

ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

120118  5,4310

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  12,9000

Inne niewymienione odpady120199  131,4120

Opakowania wielomateriałowe150105  18,0000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  39,2000

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  19,0000
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Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  17,9600

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  13,5000

Filtry olejowe160107  2,9400

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 

16 01 14

160115  0,2000

Tworzywa sztuczne160119  14,1940

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160303  1,5000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  10,0000

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  0,2200

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  10,0000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  15,0000

Tworzywa sztuczne170203  4,0000

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  2,7030

Skratki190801  6,0380

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

190814  13,8000

suma  622,3630

OGÓŁEM  13 820,4880

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Firma Usługowa 

Handlowa Krzysztof 

Bińkowski, Sadków

 599,6900

suma  599,6900

OGÓŁEM  599,6900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁADY DRZEWNE 

GAJEWSKI - MICHAŁ 

GAJEWSKI, OBLAS

 436,0000

suma  436,0000

OGÓŁEM  436,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R1Przedsiębiorstwo 

Instalacyjno-Budowlane 

"WASKOP" WASEK 

ELŻBIETA, Płock

 0,1000

suma  0,1000
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OGÓŁEM  0,1000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3STYR-BUD SP. Z O.O., 

CIĘCIWA

 0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Opakowania ze szkła150107R14Zbiór surowców 

wtórnych Łukasz Panfil, 

Strzegowo

 4,5500

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  0,2600

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  1,4440

Urządzenia zawierające freony200123  0,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  0,1050

suma  6,5590

OGÓŁEM  6,5590

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14Zakład Wytwarzania 

Odpadów 

Niebezpiecznych, 

Korytów

 7,6400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  1,1240

Metale nieżelazne160118  1,4610

Tworzywa sztuczne160119  0,4150

suma  10,6400

OGÓŁEM  10,6400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14P.P.H.U. "MATBUD" 

Maciej Jastrzębski, 

Puchały

 300,0000

suma  300,0000

OGÓŁEM  300,0000

Popioły lotne z węgla100102R14PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWE „EKO - ZEC" Sp. 

z o.o., Poznań

 0,0000

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117  155 723,3600

suma  155 723,3600

OGÓŁEM  155 723,3600

Inne niewymienione odpady080499R3EOC BELGIUM N.V. 

O/Polska, Pionki

 4,1550
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suma  4,1550

OGÓŁEM  4,1550

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Grodzisku 

Mazowieckim Sp. z o.o., 

Grodzisk Mazowiecki

 133,4000

Gruz ceglany170102  23,6400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  689,0000

suma  846,0400

OGÓŁEM  846,0400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12ZŁOMOTEX 

POKORNICKI 

MIROSŁAW, PIONKI

 439,6000

suma  439,6000

OGÓŁEM  439,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"O-W" Spółka Akcyjna, 

Warszawa

 133,9900

suma  133,9900

OGÓŁEM  133,9900

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208R14ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

JEDLIŃSK, JEDLIŃSK

 0,0550

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0100

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  76,6000

Gruz ceglany170102  11,3400

Skratki190801  4,8400

Papier i tektura200101  6,0000

Szkło200102  92,8800

Tworzywa sztuczne200139  16,9200

Metale200140  0,8000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  8,7200

suma  218,1650

OGÓŁEM  218,1650

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"STYL MEB" Produkcja 

mebli Janusz 

Dworakowski, Wola 

Karczewska

 3,5000
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suma  3,5000

OGÓŁEM  3,5000

Popioły lotne z węgla100102R14BUDOKRUSZ SP. Z 

O.O., ODRANO WOLA

 36 945,3600

suma  36 945,3600

OGÓŁEM  36 945,3600

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, 

pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

160801R14Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

"RAPIS" s.c. R. Piskorz, 

S. Rosłaniec, Łączany

 10,4000

suma  10,4000

OGÓŁEM  10,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14BETONIARSTWO 

KAZIMIERZ 

KORZENIAK, 

SULEJÓWEK

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R14PLASTICO SP. Z O.O., 

RADOM

 5,3000

suma  5,3000

OGÓŁEM  5,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Z.P.H.U. "JANEX" s.c. 

Anna Ścięgaj, Rafał 

Ścięgaj, Dłutówka

 155,0000

suma  155,0000

OGÓŁEM  155,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14"WESTICO" s.c. Stacja 

Demontażu Pojazdów, 

Warszawa

 132,9230

suma  132,9230

OGÓŁEM  132,9230

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Zakład Stolarski 

STOLPAW Czesław 

Pawlak, Pawłów

 74,1000

suma  74,1000

OGÓŁEM  74,1000

Opakowania ze szkła150107R12Krynicki Recykling S.A., 

Olsztyn

 82 279,4500

Szkło160120  16,4600

Szkło170202  23,3900

Szkło191205  3 737,0000
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Szkło200102  1 827,9000

suma  87 884,2000

OGÓŁEM  87 884,2000

Zużyte opony160103R14"ARGUM" Arkadiusz 

Pilek, GŁOWACZÓW

 590,2800

suma  590,2800

OGÓŁEM  590,2800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp.z o.o., 

Stoczek

 4,0000

Gruz ceglany170102  3,5000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  2 671,1600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  39,8600

suma  2 718,5200

Opakowania z papieru i tektury150101R12  123,2440

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  127,5080

Opakowania z metali150104  28,1460

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  77,2800

Opakowania ze szkła150107  156,3090

Papier i tektura200101  0,5900

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  648,8140

Odpady wielkogabarytowe200307  12,7600

suma  1 174,6510

Zużyte opony160103R13  31,5500

Odpadowa papa170380  0,6200

Tekstylia200111  0,3940

Urządzenia zawierające freony200123  5,9000

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  0,0140

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  1,5800

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  0,6200

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  10,6550

Odpady ulegające biodegradacji200201  4,6480

suma  55,9810

OGÓŁEM  3 949,1520
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Odpady tworzyw sztucznych070213R14DONG YANG 

ELECTRONICS SP. Z 

O.O., MŁAWA

 111,5300

suma  111,5300

OGÓŁEM  111,5300

Opakowania z papieru i tektury150101R1"ZAKŁAD 

ODLEWNICZY" 

ANDRZEJ ŁOJEK I 

HUBERT GERAS, 

ZAGRODNIKI

 0,0300

Opakowania z drewna150103  0,0800

suma  0,1100

Żelazo i stal170405R4  41,1800

suma  41,1800

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117R12  0,3800

suma  0,3800

OGÓŁEM  41,6700

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R15"CHEMA" Spółdzielnia 

Pracy w Olesinie, DĘBE 

WIELKIE

 5,3000

Inne niewymienione odpady020399  0,1600

Inne niewymienione odpady030199  2,6500

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108  7,9997

Odpady z polerowania i wykańczania040109  0,7561

Inne niewymienione odpady040199  8,7000

Inne niewymienione odpady061399  23,8450

Odpady tworzyw sztucznych070213  2,7000

Zwroty kosmetyków i próbek070681  43,0470

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  1,8000

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 

12

080313  1,4200

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318  0,8262

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  1,6170

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,0730

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra090108  0,0600

Inne niewymienione odpady090199  0,9100
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Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  0,4450

Inne niewymienione odpady120199  0,1850

Opakowania z papieru i tektury150101  0,6200

Zużyte opony160103  5,2814

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  4,9680

Inne niewymienione odpady170182  0,0440

Odpadowa papa170380  0,5400

Tekstylia191208  0,0610

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i 

weterynaryjnych

198001  3,2610

suma  117,2694

OGÓŁEM  117,2694

Odpady kory i korka030101R1ZAKŁAD OPAKOWAŃ I 

PRODUKCJI 

MECHANICZNEJ JAN 

ŁACHUT, 

 24,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105  37,0000

suma  61,0000

OGÓŁEM  61,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R15PPHU EKO WITKAR 

SP.J. MIROSŁAW 

STEFANOWICZ, PIOTR 

ZIELIŃSKI, 

SOBIEKURSK

 4,6620

Tworzywa sztuczne160119  3,6470

Tworzywa sztuczne170203  7,8820

Tworzywa sztuczne i guma191204  13,7000

suma  29,8910

OGÓŁEM  29,8910

Wybrakowane wyroby żeliwne100980R4PP-H Grzegorz 

Mizerski, Franciszek 

Cielniak s.c., Kiełbów 

Nowy

 118,2400

suma  118,2400

OGÓŁEM  118,2400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3PMS BARTNICKI Hubert 

Bartnicki, Kobyłka

 224,6000

Tworzywa sztuczne170203  3,0970

Tworzywa sztuczne i guma191204  1,1570
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suma  228,8540

Roztwory utrwalaczy090104R4  40,1840

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco - 

utrwalających

090105  1,3050

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  1,5430

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)160604  20,3630

Inne baterie i akumulatory160605  28,4680

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001  259,6870  27,3900

suma  351,5500  27,3900

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R12  7,2480

suma  7,2480

Inne niewymienione odpady060399R14  4,7900

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070108  4,9470

Odpady tworzyw sztucznych070213  11,2100

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070704  0,4700

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  22,9950

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080115  0,5300

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080117  0,4250

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne

080119  3,3700

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 19

080120  124,2600

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie080308  4,8590

Odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne

080312  21,7740

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów090101  32,2840

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych090102  56,6430

Przeterminowane odczynniki fotograficzne090180  0,6800

Kwasy trawiące110105  0,5000

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  2,9500

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,2800
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Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców

120109  2,5700

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  44,3360

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  0,9850

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  74,6020  7,2000

Kwasy200114  0,6750

Alkalia200115  4,6790

suma  420,8140  7,2000

OGÓŁEM  1 008,4660  34,5900

Odpady tworzyw sztucznych070213R14ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWY KIC PAK 

Z. KICIŃSKI, I. 

KICIŃSKA, L. KICIŃSKA 

SP. J., PŁOCK

 155,8900

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  30,5800

suma  186,4700

OGÓŁEM  186,4700

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe160602R3Eko Harpoon - Recykling 

Sp. z o.o., Cząstków 

Mazowiecki

 36,5000

Baterie zawierające rtęć160603  100,0650

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)160604  26,2500

Inne baterie i akumulatory160605  49,2670

Tworzywa sztuczne i guma191204  395,4210

suma  607,5030

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411R5  658,8930

Szkło191205  40,8640

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  4,7140

suma  704,4710

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC160211R14  29,5460

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  321,4800

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  886,6120

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  794,4860
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Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć200121  83,9880

Urządzenia zawierające freony200123  109,0950

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  683,5810

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  8 685,3770

suma  11 594,1650

OGÓŁEM  12 906,1390

Odpadowa masa roślinna020103R12"MIERZEJEWSKI" 

Bogdan Mierzejewski, 

Olszewka

 700,1400

suma  700,1400

OGÓŁEM  700,1400

Popioły lotne z węgla100102R14ZAKŁADY CHEMICZNE 

"ANSER" SP Z O.O., 

WARSZAWA

 1 065,1000

suma  1 065,1000

OGÓŁEM  1 065,1000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12 AUTO- ZŁOM 

KASACJA Ewa Grzelak, 

Wołomin

 626,5490

suma  626,5490

OGÓŁEM  626,5490

Zużyte opony160103R1REKOM TOMASZ 

KOWALCZYK, 

Warszawa

 1 237,9200

suma  1 237,9200

Zużyte opony160103R3  56,6200

suma  56,6200

OGÓŁEM  1 294,5400

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318R5Dobretonery.pl s.c., 

Warszawa

 0,6690

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  0,1500

suma  0,8190

OGÓŁEM  0,8190

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14EKOTECH TRADE Sp.z 

o.o. ul. Augustówka 30, 

Warszawa

 6 060,2400

Popioły lotne z węgla100102  110 699,4700
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Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  51 537,5800

suma  168 297,2900

OGÓŁEM  168 297,2900

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110R5Artykuły Zaopatrzenia 

Ogrodniczego Edward 

Zalewski, Ostrów 

Mazowiecka

 0,1560

suma  0,1560

OGÓŁEM  0,1560

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212R3PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP Z 

O.O. w Ciechanowie, 

CIECHANÓW

 3 725,1000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  10,0600

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 062,0600

suma  4 797,2200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  471,6800

Gruz ceglany170102  67,7600

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  87,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 593,2300

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  25,1800

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  3 038,5000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  53,0400

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  2,5800

suma  6 339,1700

Papier i tektura200101R12  284,4800

Szkło200102  445,6400

Tworzywa sztuczne200139  105,4900

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  19 322,8800

suma  20 158,4900

OGÓŁEM  31 294,8800
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1DENDRO PINUS Paweł 

Sokołowski, Maków 

Mazowiecki

 10,0000

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 

01 20

120121  0,0050

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0200

suma  10,0250

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10  0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  10,1250

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3GRAN-FOL Teresa 

Karczmarek, Boża Wola

 154,0590

suma  154,0590

OGÓŁEM  154,0590

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R14LIBERO Sp. z o.o., 

Warszawa

 9 964,1100

suma  9 964,1100

OGÓŁEM  9 964,1100

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1P.P.H.U "TARTAK" 

Import-Eksport Jerzy 

Abramczyk, WÓLKA 

FOLWARK

 234,0000

suma  234,0000

OGÓŁEM  234,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R14Urząd Gminy Cegłów, 

Cegłów

 97,4000  14,0000

suma  97,4000  14,0000

OGÓŁEM  97,4000  14,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"PETROTEX" -SP. Z 

O.O. B.MACIEJEWSKI, 

R.MACIEJEWSKI SP.J., 

Płock

 19,1500

Opakowania z papieru i tektury150101  111,9260

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  231,4351

Opakowania ze szkła150107  88,7890

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  3,9000

suma  455,2001

OGÓŁEM  455,2001
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Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12Zakład 

Usługowo-Handlowy 

"TIMBEX" Wieslaw 

Gnoza, Myszyniec Stary

 14,2550

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  7,2000

suma  21,4550

OGÓŁEM  21,4550

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103R4"KLAMEX" Zenon 

Oliszewski, Józefów

 0,0810

suma  0,0810

OGÓŁEM  0,0810

Inne niewymienione odpady070299R14ADLER POLSKA SP Z 

O.O. O/PŁOCK Z/S W  

BIELSKU BIAŁEJ, 

PŁOCK

 339,1900

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 

10 01 16

100117  56,6200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  9,5320

suma  405,3420

OGÓŁEM  405,3420

Odpady tworzyw sztucznych070213R14PPHU "MATEO" 

LESZEK i MARLENA 

CAŁKA, 

 121,7550

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  7,5790

suma  129,3340

OGÓŁEM  129,3340

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPHU MOCZULSKI 

PIOTR, OSTRÓWIEC

 2,4480

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  162,6840

suma  165,1320

OGÓŁEM  165,1320

Opakowania z drewna150103R1CEGIELNIA   K. 

TRUSZKOWSKI, M. 

KRYSKI s.c., MOKRE

 0,3000

suma  0,3000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5  44,0000

suma  44,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  18,8000
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suma  18,8000

OGÓŁEM  63,1000

Odpady metalowe020110R4Odlewnia Żeliwa 

RAWICA Sp. J., Rawica 

Kolonia

 230,0000

Wybrakowane wyroby żeliwne100980  40,0000

Metale żelazne160117  345,0000

Żelazo i stal170405  592,0000

suma  1 207,0000

OGÓŁEM  1 207,0000

Żużle szybowe i granulowane100680R14ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWY MIM E.R. 

MAĆKOWIAK S.C., 

PŁOCK

 1 174,0000

suma  1 174,0000

OGÓŁEM  1 174,0000

Popioły lotne z węgla100102R14LIBET S.A., wrocław  4 131,4800

suma  4 131,4800

OGÓŁEM  4 131,4800

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R14ekosoap Cezary 

Jarosław Laśkiewicz, 

Sochaczew

 9,1100

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze020680  23,5600

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  37,8600

Oleje i tłuszcze jadalne200125  72,8300

suma  143,3600

OGÓŁEM  143,3600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14"TELE-COM" SZYMON 

PIOTR SAWICKI, Ząbki

 19,8690

suma  19,8690

OGÓŁEM  19,8690

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301R12MODERN Sp. z o.o., 

wieliszew

 2 549,0000

suma  2 549,0000

OGÓŁEM  2 549,0000

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3FAST-FOL GADOMSCY 

SP. J., MŁAWA

 253,9830

Odpady tworzyw sztucznych070213  1 189,4200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  1 881,5740
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Tworzywa sztuczne160119  1,6880

suma  3 326,6650

OGÓŁEM  3 326,6650

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"MAJ.DAN SCRAP 

Majewski Daniel", 

Jeziorzany

 1 220,1120

suma  1 220,1120

OGÓŁEM  1 220,1120

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104R3ARMAT Arleta 

Prylowski, Wilczkowice 

Górne

 413,5000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  443,4500

Tworzywa sztuczne i guma191204  35,0800

suma  892,0300

OGÓŁEM  892,0300

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12AMA Sp.z o.o., 

Warszawa

 153,5050

suma  153,5050

OGÓŁEM  153,5050

Popioły lotne z węgla100102R14ZAKŁAD MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH MGR 

INŻ ANDRZEJ 

PASZKOWSKI, 

MAKOWIEC 10

 648,4300

suma  648,4300

OGÓŁEM  648,4300

Odpadowa serwatka020580R14MLEKOMA Sp. z o.o. 

Zakład Przetwórstwa 

Mleka i Serwatki w 

Przasnyszu, 

PRZASNYSZ

 23 193,7000

suma  23 193,7000

OGÓŁEM  23 193,7000

Opakowania z drewna150103R1Produkcja Cegły 

Wacław Zieliński & 

Sylwester Szczęsny 

S.C, Guzowatka

 0,6000

suma  0,6000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5  59,0000

suma  59,0000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R14  6,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  25,9000

suma  32,4000

OGÓŁEM  92,0000

Opakowania z drewna150103R14"FUREX", Radom  290,0000

suma  290,0000

OGÓŁEM  290,0000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203R3MIEJSKI ZAKŁAD 

OCZYSZCZANIA W 

PRUSZKOWIE Sp. z 

o.o., PRUSZKÓW

 0,0310

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  618,3600

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  116,4400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  48,8800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  2 995,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 765,8100

suma  5 544,5210

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R12  4,3600

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307  7,1500

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  0,4500

Odpady tworzyw sztucznych070213  52,8400

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  4,6500

Opakowania z papieru i tektury150101  814,9400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  525,1900

Opakowania z drewna150103  14,4700

Opakowania z metali150104  7,1900

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  7 633,5700

Opakowania ze szkła150107  797,4700

Opakowania z tekstyliów150109  1,9600

Zużyte opony160103  8,0700

Tworzywa sztuczne160119  1,9100

Tworzywa sztuczne170203  0,6800
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  4 183,1800

Papier i tektura200101  750,9300

Szkło200102  421,7100

Odzież200110  4,7500

Tekstylia200111  3,5700

Tworzywa sztuczne200139  520,5900

Metale200140  4,6300

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  35 529,5700

Odpady wielkogabarytowe200307  1 040,6200

suma  52 334,4500

OGÓŁEM  57 878,9710

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906R14ZAKŁAD MASZYN 

ROLNICZYCH 

ODLEWNIA ŻELIWA 

SZCZEŚNIAK, 

STĘPIEŃ, SOKÓŁ, 

RZUCÓW 

K/BORKOWIC

 0,5000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  0,6000

suma  1,1000

OGÓŁEM  1,1000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R4RUMET WACŁAW 

RUDZIK I WSPÓLNICY 

SP.J., OSTROŁĘKA

 24,5000

suma  24,5000

OGÓŁEM  24,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3Zakład Utylizacji 

Odpadów Komun. w 

Kobiernikach k/Płocka 

Sp. z o.o., Kobierniki

 10,7000

Opakowania z papieru i tektury150101  500,0000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  0,3000

Skratki190801  5,1400

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  74,7600

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 666,2800

suma  2 257,1800

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R14  238,7200
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  963,2000

Gruz ceglany170102  14,6000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,2600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 243,3400

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 060,4600

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  295,9400

suma  3 816,5200

Opakowania z papieru i tektury150101R15  89,8400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  824,9000

Tworzywa sztuczne170203  5,4200

Odzież200110  1,3000

Tworzywa sztuczne200139  7,4400

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  41 972,4600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  18,6000

Odpady wielkogabarytowe200307  492,8800

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  737,8000

suma  44 150,6400

OGÓŁEM  50 224,3400

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12NICAR Grzegorz 

Woźniak, Młodocin 

Mniejszy

 533,1600

suma  533,1600

OGÓŁEM  533,1600

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)040101R3Zakład Garbarski 

"Maltan" Cezary 

Malinowski, Ryszard 

Malinowski, Justyna 

Katarzyna Malinowska 

Sp.j., Zwoleń

 16,6000

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040106  6,0500

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z 

zakładowych oczyszczalni ścieków

040107  11,0000

suma  33,6500

OGÓŁEM  33,6500
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14Zakład Robót 

Inżynieryjnych i 

Specjalnych Katowice 

Sp. z o.o., Katowice

 4 271,6700

Gruz ceglany170102  113,6400

suma  4 385,3100

OGÓŁEM  4 385,3100

Odpadowa masa roślinna020103R3PPUH RADKOM SP. Z 

O.O., RADOM

 17,1400

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301  277,5200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  1 268,1800

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  219,0000

Odpady tytoniowe020382  67,7000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  139,6800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  45 000,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  2 075,1300

Odpady z targowisk200302  748,1400

suma  49 812,4900

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222R12  14,6200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  518,0450

Zużyte formy101206  271,6000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208  35,8400

Opakowania z papieru i tektury150101  11,4160

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  145,2860

Opakowania z metali150104  1,3270

Opakowania wielomateriałowe150105  2,6000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  193,1200

Opakowania ze szkła150107  679,7550

Zużyte opony160103  57,3400

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  1,1180

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  1,1980

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  691,4800
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Gruz ceglany170102  247,0400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  10 038,1900

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  1 854,5200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  9 933,4100

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  999,9800

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  1 368,4700

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  29 959,9800

Papier i tektura200101  44,3360

Szkło200102  4,4500

Odzież200110  1,2300

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  15,3490

Tworzywa sztuczne200139  11,4200

Metale200140  0,9450

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  7 667,9050

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  27,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  87 545,3030

Odpady wielkogabarytowe200307  836,9740

suma  153 181,7470

OGÓŁEM  202 994,2370

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14REMONDIS DROBIN 

Komunalna Sp. z o.o., 

DROBIN

 5,4500

suma  5,4500

OGÓŁEM  5,4500

Opakowania z papieru i tektury150101R12MIEJSKI ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

PIONKACH, PIONKI

 34,1900

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  22,1000

Opakowania ze szkła150107  43,3000

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  74,6000

Urządzenia zawierające freony200123  0,7800
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Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  0,9400

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  2 250,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  9,2400

suma  2 435,5500

OGÓŁEM  2 435,5500

Zużyte opony160103R11Związek Komunalny 

"Nieskażone 

Środowisko", Łosice

 1,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  9,6000

Gruz ceglany170102  3,4000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  67,1000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4,9000

suma  86,0000

OGÓŁEM  86,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3FLORIMEX ZAKŁAD 

TWORZYTW 

SZTUCZNYCH Sp.j., 

ZABORÓW

 6,5900

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  128,4680

suma  135,0580

OGÓŁEM  135,0580

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12WEGAZ SŁAWOMIR 

WERNICKI, GLINOJECK

 215,8650

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  65,1500

suma  281,0150

OGÓŁEM  281,0150

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14Zakład Usługowo 

Produkcyjno Handlowy 

J. Orłowski, ŁAGÓW

 304,7900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych 

elementów

160106  6,3400

suma  311,1300

OGÓŁEM  311,1300
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Opakowania z papieru i tektury150101R1PPHU RAMCO M. 

CZAPSKI, PACHECKI, 

A. CIELEMĘCKA, 

STRZAŁA

 2,2800

suma  2,2800

OGÓŁEM  2,2800

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1'PIEKNE WNĘTRZE" 

A.P. MAROSZEK, 

ZAKRZEW

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5KOMUNALNA 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW W 

ŻYRARDOWIE, 

ŻYRARDÓW

 486,4940

Gruz ceglany170102  148,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  7 755,9000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  5 500,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 470,3000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  11 000,0000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  1 709,0000

suma  28 069,6940

OGÓŁEM  28 069,6940

Odpady tworzyw sztucznych070213R5ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY ROLTECH Jerzy 

Rzeczkowski, Bruliny

 52,7000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  42,3200

Tworzywa sztuczne160119  8,4600

Tworzywa sztuczne170203  13,3200

Tworzywa sztuczne200139  4,4600

suma  121,2600

OGÓŁEM  121,2600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"RETRO" Tomasz 

Majewski i wspólnicy 

sp.j., Kobyłka

 21,9000

suma  21,9000

OGÓŁEM  21,9000
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Metale200140R4PRZDSIEBIORSTWO 

KOMUNALNE 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE SP. Z 

O.O., IŁŻA

 6,4500

suma  6,4500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  60,0000

Papier i tektura200101  38,5000

Szkło200102  80,5800

Tworzywa sztuczne200139  62,7500

suma  241,8300

Opakowania z papieru i tektury150101R12  17,3000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  13,1300

Opakowania ze szkła150107  60,6400

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  9,1540

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  6,9970

suma  107,2210

OGÓŁEM  355,5010

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów120101R4PRAS-ZŁOM SP Z O.O., 

SIEDLCE

 1 381,1000

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów120102  774,2000

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych120103  0,0300

Inne niewymienione odpady120199  57,1000

Żelazo i stal170405  31,3600

suma  2 243,7900

OGÓŁEM  2 243,7900

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14ZOMIS SP Z O.O., 

WARSZAWA

 107,4050

suma  107,4050

OGÓŁEM  107,4050

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Zakład Usług 

Komunalnych w Warce 

Sp. z o.o., Warka

 506,5400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  372,9500

Gruz ceglany170102  548,1300
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  535,2600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  191,5600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  337,6700

suma  2 492,1100

OGÓŁEM  2 492,1100

Filtry olejowe160107R12"AUTO-KASACJA" 

Tomasz Pawlik, 

Warszawa

 2 167,8470

suma  2 167,8470

OGÓŁEM  2 167,8470

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R14PRZEDSIĘBIORSTWO 

KRUSZYW LEKKICH 

KERAMZYT SP. Z O.O., 

MSZCZONÓW

 2 800,0000

suma  2 800,0000

OGÓŁEM  2 800,0000

Opakowania z drewna150103R1Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

"Al-Cu ZWROT" Andrzej 

Nałęcz, Przasnysz

 3,1400

suma  3,1400

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304R12  21,1200

Mieszaniny metali170407  13,6700

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  2,9200

suma  37,7100

OGÓŁEM  40,8500

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R14Autodienst-Warsztat 

Samochodowy Jerzy 

Galewski, Przasnysz

 64,0550

suma  64,0550

OGÓŁEM  64,0550

Odpady tworzyw sztucznych070213R14PPHU GRAN-PLAST 

Irena Kruszewska, 

Duchnów

 20,0200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  40,6900

suma  60,7100

OGÓŁEM  60,7100
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Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12P.U."HETMAN" Sp. z 

o.o., WARSZAWA

 3 007,4000

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  3 513,4000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  4 788,4000

Papier i tektura200101  18,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  61 861,3000

Odpady wielkogabarytowe200307  707,1000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  2,2000

suma  73 898,3000

OGÓŁEM  73 898,3000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704R15Feniks Recykling 

Andrzej Kopeć, Żuków

 584,9000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  29,6600

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  1 090,7900

suma  1 705,3500

OGÓŁEM  1 705,3500

Popioły lotne z węgla100102R14Dyckerhoff Polska Sp. z. 

o. o., 

SITKÓWKA-NOWINY

 10 329,8000

suma  10 329,8000

OGÓŁEM  10 329,8000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14URZĄD GMINY W 

KUCZBORKU-OSADZIE, 

Kuczbork

 6,6600

Opakowania ze szkła150107  16,2000

suma  22,8600

OGÓŁEM  22,8600

Odpadowa tkanka zwierzęca020202R3MARS POLSKA SP. Z 

O.O.    (dawniej: 

Masterfoods Polska Sp. 

z o.o.), KOŻUSZKI 

PARCEL

 2 455,7300

suma  2 455,7300

OGÓŁEM  2 455,7300

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130110R9ZAKŁAD 

USŁUGOWO-HANDLO

WY "CHEMNAFT" Sp. z 

o.o., BRZEŚCIE NOWE

 0,0500
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Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe130208  13,0400

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych

130307  338,4300

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła

130310  1,1600

suma  352,6800

OGÓŁEM  352,6800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14HANDEL ART. 

PRZEMYSŁOWYMI 

PRZERÓB BETONU 

ROBERT BELZOWSKI, 

PODGAJEK

 1 539,0000

Popioły lotne z węgla100102  355,8900

suma  1 894,8900

OGÓŁEM  1 894,8900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R3MPK Sp. z .o.o., 

Ostrołęka

 0,5000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 03 03 10

030311  2 556,1000

Skratki190801  45,9000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  136,4000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  3 598,2000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  8 454,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  884,8000

Odpady z targowisk200302  80,0000

suma  15 756,6000

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307R12  2 389,8000

Odpady tworzyw sztucznych070213  104,9000

Opakowania z papieru i tektury150101  1 167,4000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3 277,9000

Opakowania z metali150104  215,0000

Opakowania wielomateriałowe150105  6,5000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  204,7000

Opakowania ze szkła150107  445,4000

Zużyte opony160103  94,9000

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  617,0000
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Tworzywa sztuczne170203  0,8000

Odpady palne (paliwo alternatywne)191210  7 462,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  40 331,5000

Papier i tektura200101  210,0000

Szkło200102  48,9000

Tekstylia200111  0,2000

Tworzywa sztuczne200139  607,1000

Metale200140  10,6000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  46 276,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  318,9000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  323,7000

suma  104 113,9000

OGÓŁEM  119 870,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R3SATER OTWOCK SP. Z 

O.O., OTWOCK

 55,5000

Gruz ceglany170102  44,8000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  247,1000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  2 933,5800

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  6 000,0000

suma  9 280,9800

OGÓŁEM  9 280,9800

Odpady tworzyw sztucznych070213R5PPHU MABEN 

BENEDYKT MAJ, 

PIONKI

 131,5760

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  141,0750

suma  272,6510

OGÓŁEM  272,6510

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

DRZEWWNEGO SP.J. 

Z. BERNACIK R. 

BERNACIK, 

GARBATKA-LETNISKO

 8,6000

suma  8,6000

OGÓŁEM  8,6000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R1REAL S.A., SIEDLCE  214,0000
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Opakowania z drewna150103  150,0000

suma  364,0000

OGÓŁEM  364,0000

Mikrosfery z popiołów lotnych100181R14ZAKŁAD USŁUG 

MELIORACYJNYCH I 

REKULTYWACYJNYCH 

ELŻBIETA STĘPIEŃ, II

 2 890,3600

suma  2 890,3600

OGÓŁEM  2 890,3600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1DREWMAX Sp.j., 

Długosiodło

 50,0000

suma  50,0000

OGÓŁEM  50,0000

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12FIRMA HANDLOWO 

USŁUGOWO 

PRODUKCYJNA 

WIKEL, SOCHACZEW

 63,8410

suma  63,8410

OGÓŁEM  63,8410

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC160211R15TERRA RECYCLING 

S.A., Grodzisk 

Mazowiecki

 1 539,7080

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213  629,1770

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  4 633,9150

Urządzenia zawierające freony200123  3 047,8080

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  1 236,2000

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  4 417,3110

suma  15 504,1190

OGÓŁEM  15 504,1190

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R14"MK EKO" S.c. 

Mirosław Sekuła, 

Małgorzata Sekuła, 

Ponikwa

 5 634,0300

suma  5 634,0300

OGÓŁEM  5 634,0300

Odpady tworzyw sztucznych070213R3"ALFA" BOGDAN 

KONOPKA, MARKI

 315,7590

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  2,5000
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102  262,5720

Tworzywa sztuczne160119  18,5800

Tworzywa sztuczne170203  17,5010

Tworzywa sztuczne i guma191204  39,0600

suma  655,9720

OGÓŁEM  655,9720

Odpady tworzyw sztucznych070213R15"MEGA-PLAST" s.c., 

Bożena Krzywiec, 

Andrzej Bodziachowski, 

Pionki

 0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  0,6000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503R5ORLEN EKO Sp. z o.o., 

PŁOCK

 380,5400

suma  380,5400

OGÓŁEM  380,5400

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12"JARPER" SP. Z O.O., 

WÓLKA KOSOWSKA

 1 338,3500

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  6 646,3600

suma  7 984,7100

OGÓŁEM  7 984,7100

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy160104R12"AUTOMARK"   S.A., 

Marki

 559,4000

suma  559,4000

OGÓŁEM  559,4000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12EKO-TRANS Sp. z o.o., 

Marki

 4 054,1600

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  55,2500

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 841,3600

suma  5 950,7700

OGÓŁEM  5 950,7700

Inne niewymienione odpady020399R14ProAgro Eugeniusz 

Hentosz, Zgościniec

 79,3400

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu

030308  144,2800

Inne niewymienione odpady030399  59,0200

Opakowania z papieru i tektury150101  14,9600

suma  297,6000

OGÓŁEM  297,6000

Odpady tworzyw sztucznych070213R15"GOLDEX" Andrzej 

Golubski, STRZEGOWO

 21,5430
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Opakowania z papieru i tektury150101  1,4800

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  0,5000

suma  23,5230

OGÓŁEM  23,5230

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o., Płońsk

 29 664,0000

suma  29 664,0000

OGÓŁEM  29 664,0000

Odpady tworzyw sztucznych070213R15EKO-LECH RECYKLING 

Leszek Lipka, 

Warszawa

 1,3600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  111,1420

Tworzywa sztuczne160119  187,4730

suma  299,9750

OGÓŁEM  299,9750

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R15AZWAPOL Sp. z.o.o., 

Warszawa

 5,6000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  0,1800

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  749,4800

Inne niewymienione odpady020399  0,3094

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502  346,9000

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  428,6500

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  0,0800

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  20,0000

suma  1 551,1994

OGÓŁEM  1 551,1994

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1LIMA  - SPÓŁKA 

JAWNA, 

 16,0000

suma  16,0000

Żelazo i stal170405R4  460,0000

suma  460,0000

OGÓŁEM  476,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R14WARWIN S.A., WARKA  1 927,8000

suma  1 927,8000

OGÓŁEM  1 927,8000
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Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604R2BELL Sp. z o.o., 

JÓZEFÓW

 1,3030

suma  1,3030

Odpady tworzyw sztucznych070213R14  4,1000

suma  4,1000

OGÓŁEM  5,4030

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R14IMPORT-EXPORT 

ELECTRONICS 

Krzysztof Sawicki, Góra 

Kalwaria

 0,1500

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  121,1420

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  7,5000

suma  128,7920

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214R15  26,1340

suma  26,1340

OGÓŁEM  154,9260

b) Odzysk poza instalacjami i urządzeniami

R Lp.

ProcesPosiadacz odpadów Rodzaj odpadówKod 

odpadów

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Inne niewymienione odpady120199R14ZAKŁADY 

ELEKTRONOWE 

LAMINA S.A., 

PIASECZNO

 4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z 

o.o., Raciąż

 0,2300

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  20,0000

suma  23,2300

Żelazo i stal170405R11  1,5000
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suma  1,5000

OGÓŁEM  24,7300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 5R14Auto Lak Centrum s.c. 

Norbert Wałęga, 

Grzegorz Wałęga, 

Michałów-Reginów

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Przedsiębiorstwo Usług 

Inżynieryjno-Komunalny

ch Sp. z o.o., Sokołów 

Podlaski

 6 588,0000  619,8450

suma  6 588,0000  619,8450

Zawartość piaskowników190802R14  14,5000

suma  14,5000

OGÓŁEM  6 602,5000  619,8450

Inne niewymienione odpady120199R14KUBARA LAMINA S.A., 

Piaseczno

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Usługowy 

„JURAID” Jerzy 

Szczęsny, Warszawa

 1 695,0000

suma  1 695,0000

OGÓŁEM  1 695,0000

Odzież200110R14HURTOWNIA ODZIEŻY 

UŻYWANEJ TEXPOL 

ZAKŁAD SUROWCÓW 

WTÓRNYCH 

PRODUKCJA 

CZYŚCIWA, TŁUSZCZ

 203,8000

suma  203,8000

OGÓŁEM  203,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14XELLA RADOM SP. Z 

O.O., Warszawa

 173,8000

Wybrakowane wyroby101382  1 190,0000

Opakowania z drewna150103  0,5000

suma  1 364,3000

OGÓŁEM  1 364,3000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R12METALTECH-PIASECKI 

SP. J., CZOSNÓW

 13,8000

suma  13,8000

OGÓŁEM  13,8000
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Opakowania z drewna150103R1ZNICZ POLSKI 

WYTWÓRNIA ZNICZY 

ANDRZEJ 

ABRAMOWSKI, 

KAłUSZYN

 0,1900

suma  0,1900

OGÓŁEM  0,1900

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504 5R14DELTA S.A., 

WARSZAWA

 4 477,2400

suma  4 477,2400

OGÓŁEM  4 477,2400

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R10ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB JÓZEF 

BAŁDYGA, ŁYSE

 381,0600  43,6000

suma  381,0600  43,6000

OGÓŁEM  381,0600  43,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 5R14Zakłady Silikatowe 

Żytkowice S.A., 

Żytkowice

 118,5000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208 5  31,8000

suma  150,3000

OGÓŁEM  150,3000

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213R12TDM Electronics Sp. z 

o.o., Kopana

 9,0000

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 

16 02 13

160214  140,6050

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216  2,8040

Mieszaniny metali170407  0,2600

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  4,1430

suma  156,8120

Metale żelazne160117R14  16,4870

suma  16,4870

Metale żelazne160117R15  20,6200

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  4,9000

suma  25,5200

OGÓŁEM  198,8190

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 5R14ML Dariusz Niszcz, LIW  0,0450

suma  0,0450

OGÓŁEM  0,0450
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Minerały (np. piasek, kamienie)191209R14Urząd Gminy w 

Odrzywole, ODRZYWÓŁ

 50,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  200,0000

suma  250,0000

OGÓŁEM  250,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5CEGIELNIA F. 

Krupińska, E. Paciorek, 

J i G. Sobolewscy, 

Marki

 9,0000

suma  9,0000

OGÓŁEM  9,0000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R11PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNE "KOW-ROL" W 

SREBRNEJ, SREBRNA

 957,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  26,0200

Osady z dekarbonizacji wody190903  573,9600

suma  1 557,8800

OGÓŁEM  1 557,8800

Opakowania z drewna150103R14JOY Grzegorz Guzak, 

Osieck

 2 289,2480

suma  2 289,2480

OGÓŁEM  2 289,2480

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020705R10BROWAR 

JABŁONOWO SP.J. L. 

BUKSOWICZ, H. 

BUKSOWICZ, W. 

PAROL, JABŁONOWO

 91,0000

suma  91,0000

OGÓŁEM  91,0000

Opakowania z drewna150103R14P.H.U. W&W, 

Przywózki

 226,4900

suma  226,4900

OGÓŁEM  226,4900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10SOLBET SP. Z O.O., 

Podnieśno

 1,0000

suma  1,0000

Wybrakowane wyroby101382R11  9,3000

Inne niewymienione odpady101399  2,1000

suma  11,4000

OGÓŁEM  12,4000
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zaklad 

Transportowo-Budowlany 

Włodzimierz Sulkowski, 

Siecień

 1 200,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 000,0000

suma  3 200,0000

OGÓŁEM  3 200,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14PPHU BOCHEMIA 

GRZEGORZ BĄBA, 

RADOM

 3,9090

Opakowania z metali150104  21,3380

suma  25,2470

OGÓŁEM  25,2470

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Poprawczy w 

Studzieńcu, Studzieniec

 33,5000  5,2500

suma  33,5000  5,2500

OGÓŁEM  33,5000  5,2500

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305R10"ALPEX" Sp. z o.o., 

Łęczeszyce

 206,0000  70,7000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  28,3400

Inne niewymienione odpady020799  137,5000

suma  371,8400  70,7000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R14  10 554,3160

suma  10 554,3160

OGÓŁEM  10 926,1560  70,7000

Odpadowa tkanka zwierzęca020102R14"POLMINK" Sp.z o.o. 

Chów i hodowla zwierząt 

futerkowych, Szydłowiec

 16,9200

Odpadowa tkanka zwierzęca020202  690,0000

suma  706,9200

OGÓŁEM  706,9200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14EKOBET-SIEKIERKI 

SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 1 399,5000

Popioły lotne z węgla100102  695,5200

suma  2 095,0200

OGÓŁEM  2 095,0200
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Żużle odlewnicze100903R10METAL-TOP Zakład 

Mechaniczno-Odlewnicz

y Jacek Jedynak, 

Lipówki

 26,0000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  10,6000

Inne niewymienione odpady100999  4,0000

suma  40,6000

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14120115R14  1,9000

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16120117  0,6000

suma  2,5000

OGÓŁEM  43,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Oczyszczalnia ścieków 

W MIŃSKU MAZ., 

MIŃSK MAZOWIECKI

 1 908,0000  477,0000

suma  1 908,0000  477,0000

OGÓŁEM  1 908,0000  477,0000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1"BYŚ" Wojciech 

Byśkiniewicz, 

 38,7700

Papier i tektura200101  47,1220

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  251,7400

suma  337,6320

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  23,8600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  269,6170

suma  293,4770

OGÓŁEM  631,1090

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R5"WIENERBERGER 

CERAMIKA 

BUDOWLANA" Sp. z 

o.o., Warszawa

 3 101,0000

suma  3 101,0000

OGÓŁEM  3 101,0000

Odpadowa masa roślinna020103R3Hodowlano Rolnicza 

Spółdzielnia Dawidy, 

Raszyn

 14,5000

suma  14,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 5R14  350,0000

suma  350,0000

OGÓŁEM  364,5000
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Opakowania z drewna150103R3Stowarzyszenie 

Sportowe KONTRA, 

Cząstków Mazowiecki

 200,0000

suma  200,0000

OGÓŁEM  200,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101 1R14HANDEL TRANSPORT 

WYKOPY WOJCIECH 

JAŁOWIECKI, 

ŻELECHÓW

 3,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504 1  11,0000

Żelazo i stal170405 8  0,6000

suma  14,6000

OGÓŁEM  14,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14JW 4809 26 Wojskowy 

Oddział Gospodarczy, 

Zegrze

 505,9880

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  3,4500

suma  509,4380

OGÓŁEM  509,4380

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14CEGIELNIA RADZYMIN 

ANDRZEJ KARASIŃSKI, 

WARSZAWA

 24,0000

suma  24,0000

OGÓŁEM  24,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Przeds. Eksploatacji 

Rurociągów Naftowych 

"Przyjaźń" S.A. w 

Płocku, Płock

 1,9000  1,5720

suma  1,9000  1,5720

OGÓŁEM  1,9000  1,5720

Opakowania z papieru i tektury150101R14ZPU UNIPLAST, 

KOZICE

 8,5000

suma  8,5000

OGÓŁEM  8,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5CEGIELNIA Bogusław 

Czarnecki i S-ka., Marki

 550,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  475,5000

suma  1 025,5000

OGÓŁEM  1 025,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14Firma 

Drogowo-Inżynieryjna 

"DROFA", Suchożebry

 850,0000
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suma  850,0000

OGÓŁEM  850,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Gospodarstwo 

Ogrodnicze Karpińscy, 

Żuromin

 10,0000

suma  10,0000

OGÓŁEM  10,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5DARBUD Dariusz 

Jarzyński, Nowa Biała

 55,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  230,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  175,0000

suma  460,0000

OGÓŁEM  460,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., 

Warszawa

 35,9720

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  92,8000

Żelazo i stal170405  0,7800

suma  129,5520

OGÓŁEM  129,5520

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14WYTWARZANIE 

WYROBÓW CERAMIKI 

BUDOWLANEJ K. 

WAGNER, J. KOT, ST. 

KOPAŃSKI, CIEMNE

 14 680,2000

Gruz ceglany170102  23 689,9600

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  801,5000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  9 170,2000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 695,1500

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  163,0200

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208 5  6,0000

suma  50 206,0300

OGÓŁEM  50 206,0300

Odpadowa papa170380R3TRANS-KOP Sławomir 

Sulkowski,Sylwester 

Sulkowski, Nowa Biała

 15,5000
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suma  15,5000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

161106R5  128,8200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  6 984,0400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  227,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  21 200,0000

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  180,4100

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  425,3600

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  106,8400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  96,6000

suma  29 349,5700

OGÓŁEM  29 365,0700

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania 

inne niż wymienione w 10 09 05

100906 1R14"SCATMAN" Paweł 

Regulski, Warszawa

 662,6480

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908 1  662,6480

suma  1 325,2960

OGÓŁEM  1 325,2960

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14P.W. "JAN-POL", Mińsk 

Mazowiecki

 207,7200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  4 508,8800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  104 462,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  4 917,7000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  1 979,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101 1  780,9200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107 1  4 508,8800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504 1  104,4620

Minerały (np. piasek, kamienie)191209 1  4 917,7000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202 1  1 976,6000

suma  128 363,8620

OGÓŁEM  128 363,8620
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 1R14BORYSZEW S.A., 

SOCHACZEW

 64,0460

suma  64,0460

OGÓŁEM  64,0460

Opakowania z drewna150103R4Reichle & De-Massari 

Produkcja, Warszawa

 0,4220

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  1,8900

suma  2,3120

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14  2,1750

suma  2,1750

OGÓŁEM  4,4870

Odpady wielkogabarytowe200307R14"KOBE" Kotowska 

Bernarda, Duczki

 54,1600

suma  54,1600

OGÓŁEM  54,1600

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3DREWMAK A. i K. 

WIEWIÓRKOWSCY 

SP. J., MAKÓW 

MAZOWIECKI

 0,1000

suma  0,1000

Opakowania z metali150104R4  0,1800

suma  0,1800

OGÓŁEM  0,2800

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216R14Expert Print Karol 

Wielgórski, Stany Duże

 0,3078

suma  0,3078

OGÓŁEM  0,3078

Opakowania ze szkła150107R15ZAKŁAD UTYLIZACJI 

ODPADÓW Sp. z o.o. w 

SIEDLCACH, SIEDLCE

 839,4000

Odpady wielkogabarytowe200307  209,0000

suma  1 048,4000

OGÓŁEM  1 048,4000

Opakowania z drewna150103R14"STOMILEX" SP. Z 

O.O., OPOLE

 1,0090

suma  1,0090

OGÓŁEM  1,0090

Żelazo i stal170405R14PPHU "BINPOL" Paweł 

Bińkowski, Wiskitki

 8,1820

suma  8,1820

OGÓŁEM  8,1820

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14SKANSKA S.A., 

Warszawa

 122,4000
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suma  122,4000

OGÓŁEM  122,4000

Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPH POL-SET, 

Wyszków

 35,8200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  362,5900

Tworzywa sztuczne170203  6,7700

suma  405,1800

OGÓŁEM  405,1800

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu 

kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

010412R5Olsztyńskie Kopalnie 

Surowców Mineralnych 

Sp. z o.o., Olsztyn

 47 000,0000

suma  47 000,0000

OGÓŁEM  47 000,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R14P.P.H. HOMAR H. 

Kalinowski, R. 

Kalinowski s.j., Gostynin

 0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10PPUH Arkadiusz 

Tkaczyk, Warka

 320,2800

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  329,7800

suma  650,0600

OGÓŁEM  650,0600

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R3Gospodarstwo Rolne 

"DAWTONA-LESZNO" 

Andrzej Wielgomas, 

Leszno

 9,4000

suma  9,4000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10  24,0000

suma  24,0000

OGÓŁEM  33,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5"KOR-POL" Usługi 

Remontowo-Budowlane 

Jacek Kornet, Brok

 0,0000

Gruz ceglany170102  0,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000
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Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503R5PROTE TECHNOLOGIE 

DLA ŚRODOWISKA 

SP. Z O.O., POZNAŃ

 2 310,0460

suma  2 310,0460

OGÓŁEM  2 310,0460

Żelazo i stal170405 8R14AGROHUM JAKUB 

SKOWROŃSKI, 

 1,2700

suma  1,2700

OGÓŁEM  1,2700

Żużle odlewnicze100903R14ZPHU ŻELMET Edward 

Gomuła & Maria 

Gomuła, Rożki

 1,7800

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908  15,6000

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11100912  0,4000

suma  17,7800

OGÓŁEM  17,7800

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRODUKCYJNA w 

DUCHNICACH, 

OŻARÓW 

MAZOWIECKI

 42,0300

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  3,0000

suma  45,0300

OGÓŁEM  45,0300

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5F.H.U.ZAPERTY 

KRZYSZTOF, Dobre

 1 841,5600

suma  1 841,5600

OGÓŁEM  1 841,5600

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R3Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

w Płońsku Sp. z o.o. 

Oczyszczalnia Ścieków, 

Płońsk

 10 786,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  13,4000

suma  10 799,5000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10  168,5000

suma  168,5000

OGÓŁEM  10 968,0000

Odzież200110R14DAGO POLSKA Sp.z 

o.o., Warszawa

 77,4000

Tekstylia200111  0,8500
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suma  78,2500

OGÓŁEM  78,2500

Zmieszane odpady opakowaniowe150106R12ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

PUŁTUSKU, PUŁTUSK

 49,7000

suma  49,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301R15  1 081,9200

suma  1 081,9200

OGÓŁEM  1 131,6200

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182R5Firma 

Handlowo-Usługowa 

Zenon Biedrzycki, 

Karniewo

 39 252,8600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  46,0000

suma  39 298,8600

OGÓŁEM  39 298,8600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5"RAFIZ" Strygner i 

Dyczkowscy S. J., 

WIERZBICA

 0,0000

Gruz ceglany170102  0,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5PROCERBUD 

BARTOSIEWICZ Sp.j., 

KOBYŁKA

 9,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 799,0000

suma  3 808,0000

OGÓŁEM  3 808,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101 14R14PHU "MONA" Monika 

Jóźwiak, Aleksandrówka

 278,0000

suma  278,0000

OGÓŁEM  278,0000

Mieszaniny metali170407R4PPHU LOPI Andrzej 

Anuszkiewicz, 

Legionowo

 0,7460

suma  0,7460

Opakowania z papieru i tektury150101R14  0,7690
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Inne baterie i akumulatory160605  1,2710

suma  2,0400

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R15  0,1510

suma  0,1510

OGÓŁEM  2,9370

Osady z oczyszczania i mycia buraków020401R10Firma Transportowa 

Adam Stańczak, 

Ćwiklinek

 14 155,7200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020403  2 691,8000

suma  16 847,5200

OGÓŁEM  16 847,5200

Opakowania z drewna150103R3EP SERWIS SP. Z 

O.O., ŁUCZYNÓW

 5 331,1800

suma  5 331,1800

OGÓŁEM  5 331,1800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Ostrołęckie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o., 

Ostrołęka

 450,0000

Gruz ceglany170102  1 394,5400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 971,9200

suma  3 816,4600

OGÓŁEM  3 816,4600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14"SĘKPOL" SĘKTAS 

STANISŁAWA, 

Ryczołek

 11 709,7200

Gruz ceglany170102  13 014,5100

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  9 151,0800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  4 374,1300

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  77,3000

suma  38 326,7400

OGÓŁEM  38 326,7400

Opakowania z drewna150103R14XELLA POLSKA SP. 

O.O., WARSZAWA

 16,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 5  20,0000
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suma  36,5000

OGÓŁEM  36,5000

Opakowania z drewna150103 8R14AG Complex Sp.z o.o., 

Warszawa

 3,3000

suma  3,3000

OGÓŁEM  3,3000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej  

"EMPEGEK" Sp. z o.o. 

w Sierpcu, Sierpc

 1 098,9000  285,0000

suma  1 098,9000  285,0000

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112R14  5,1000

Inne niewymienione odpady190999  1,1000  0,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805 13  18,2000  5,2000

suma  24,4000  5,8000

OGÓŁEM  1 123,3000  290,8000

Osady z klarowania wody190902R10AGROMIL s.c. Monika 

Zygmunt-Ogrodnik, 

Marian Ogrodnik, 

Dziekanów Nowy

 252,0000  26,2080

suma  252,0000  26,2080

OGÓŁEM  252,0000  26,2080

Inne niewymienione odpady160799R14CEGIELNIA 

MECHANICZNA 

STANISŁAW 

MORAWSKI I S-KA, 

ARCELIN

 211,5600

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  2 425,6800

suma  2 637,2400

OGÓŁEM  2 637,2400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 5R14PRZEDSIĘBIORSTWO 

DRZEWNE 

,,ZADROŻNI" SP.J, 

WIELGOLAS

 6,5000

suma  6,5000

OGÓŁEM  6,5000

Oleje i tłuszcze jadalne200125R14CUKIERNIA ANTOLAK 

Zofia Antolak, Warszawa

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5WIMAR-CHŁODNIA SP. 

Z O.O., RADWANKÓW 

SZLACHECKI

 0,4500

suma  0,4500

OGÓŁEM  0,4500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji, Wierzbica

 1,3000

Skratki190801  1,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  217,0000

suma  219,9000

OGÓŁEM  219,9000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209R14BŁYSK-BIS SP. ZO.O., 

MAKÓW MAZOWIECKI

 5 502,3600

suma  5 502,3600

OGÓŁEM  5 502,3600

Wybrakowane wyroby101382R12AUTOMOBILKLUB 

RZEMIEŚLNIK, 

WARSZAWA

 200,0000

suma  200,0000

OGÓŁEM  200,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201R10Oczyszczalnia ścieków 

w Żurominie- 

Żuromińskie Zakłady 

Komunalne Sp. z o.o., 

Żuromin

 195,0000

suma  195,0000

OGÓŁEM  195,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gminne 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

"EKO-BABICE" Sp. z 

o.o., Stare Babice

 1 949,2000  745,8000

suma  1 949,2000  745,8000

OGÓŁEM  1 949,2000  745,8000

Opakowania z drewna150103R14ALTIA SIEDLCE Sp.z o., 

Siedlce

 0,0000

Opakowania z metali150104  0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000

Zużyte opony160103R3Krzysztof Kosowski, 

Wawrzyszów

 12,9000

suma  12,9000

OGÓŁEM  12,9000
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Odpady tworzyw sztucznych070213R3PPHU 

,,OPAKOPLAST", 

Choszczówka Stojecka

 71,5280

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  2,8900

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  167,0100

Tworzywa sztuczne i guma191204  3,8100

Tworzywa sztuczne200139  0,8570

suma  246,0950

OGÓŁEM  246,0950

Opakowania z drewna150103 8R14P.P.H.U. "JULIS" 

Grzegorz 

Antoszkiewicz, Płońsk

 2 262,9800

suma  2 262,9800

OGÓŁEM  2 262,9800

Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje 

niebezpieczne

161001R14PHU LUMEN Studio 

Fotograficzne Melania 

Pełczyńska, Sokołów 

Podlaski

 0,3200

suma  0,3200

OGÓŁEM  0,3200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Gmina Brody, Brody  160,0000  101,0000

suma  160,0000  101,0000

OGÓŁEM  160,0000  101,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503R14ABER Elzbieta 

Strzyżewska-Bielecka, 

Warszawa

 8 520,2600

suma  8 520,2600

OGÓŁEM  8 520,2600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14Jan Miklewski 

Przedsiebiorstwo MIK, 

Roboty Ziemne i 

Drogowe, Kossobudy

 231,6000

suma  231,6000

OGÓŁEM  231,6000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Miejska Oczyszczalnia 

Ścieków w Węgrowie, 

Węgrów

 3 692,3000  489,1200

suma  3 692,3000  489,1200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12  220,0000

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  30,0000

Zawartość piaskowników190802  14,2000

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki190901  18,0000
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suma  282,2000

OGÓŁEM  3 974,5000  489,1200

Zawartość piaskowników190802R5ZAKŁADY PRZEMYSŁU 

ODZIEŻOWEGO 

CORA-GARWOLIN 

S.A., GARWOLIN

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208 5R14Cegielnia s.c. Leszek 

Grzegorzewski, Elżbieta 

Banasiak, Łosie

 7,5000

suma  7,5000

OGÓŁEM  7,5000

Opakowania z drewna150103R14Produkcja Skup i 

Sprzedaż Palet Andrzej 

Klimczak, Piaseczno

 6,2000

suma  6,2000

OGÓŁEM  6,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R3OTWOCKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI Sp. z 

o.o., OTWOCK

 10 122,9000  1 843,5500

suma  10 122,9000  1 843,5500

OGÓŁEM  10 122,9000  1 843,5500

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione 

w 01 04 07

010408 1R14Zakład Obróbki 

Kamienia 

"WOŁKIEWICZ" S.C., 

Mrozy

 8,0630

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej 

skał inne niż wymienione w 01 04 07

010413 1  19,2500

suma  27,3130

OGÓŁEM  27,3130

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180 1R14Trans Pap Evans Oyudo 

Gniewoszów, Lublin

 12 297,2700

suma  12 297,2700

OGÓŁEM  12 297,2700

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182R5Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów 

Sp. z o.o., 

 10 425,0000

suma  10 425,0000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  9 995,0000

Popioły lotne z węgla100102  59 001,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  21 353,8000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  70 216,1000

suma  160 566,3000

OGÓŁEM  170 991,3000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R14Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjno-Budowlanyc

h OSBUD Józef 

Ostrowski, Płock

 1,3210

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  530,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  600,0000

suma  1 131,3210

OGÓŁEM  1 131,3210

Opakowania z papieru i tektury150101R14Zbiór surowców 

wtórnych Łukasz Panfil, 

Strzegowo

 4,3500

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  0,7000

suma  5,0500

OGÓŁEM  5,0500

Skratki190801R3LESZNOWOLSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNALNE Sp. z 

o.o., Łazy

 54,0000

Zawartość piaskowników190802  15,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  1 077,8000

suma  1 146,9000

OGÓŁEM  1 146,9000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101 5R14"STD Nasiłowski" 

Stanisław Nasiłowski, 

 990,0000

suma  990,0000

OGÓŁEM  990,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Grodzisku 

Mazowieckim Sp. z o.o., 

Grodzisk Mazowiecki

 270,8000

suma  270,8000

OGÓŁEM  270,8000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 5R14JEDNOSTKA 

WOJSKOWA NR 4938 

W RADOMIU, RADOM

 18,4600

Żelazo i stal170405 8  0,8140

suma  19,2740

OGÓŁEM  19,2740

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 16 02 15

160216 11R14KMP PRINT TECHNIK 

POLSKA SP. Z O.O., 

SĘKOCIN STARY

 12,3180

suma  12,3180

OGÓŁEM  12,3180

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp.z o.o., 

Stoczek

 210,5300

suma  210,5300

OGÓŁEM  210,5300

Inne niewymienione odpady100999R14"ZAKŁAD 

ODLEWNICZY" 

ANDRZEJ ŁOJEK I 

HUBERT GERAS, 

ZAGRODNIKI

 7,2500

Żużle odlewnicze100903 5  5,6700

suma  12,9200

OGÓŁEM  12,9200

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280R3"CHEMA" Spółdzielnia 

Pracy w Olesinie, DĘBE 

WIELKIE

 35,8000

suma  35,8000

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom ( wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)

040108R15  6,3232

Inne niewymienione odpady040199  2,0000

Inne niewymienione odpady060199  0,2500

Inne niewymienione odpady061399  7,5980

Odpady tworzyw sztucznych070213  0,0640

Inne niewymienione odpady070299  0,6200

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13070514  5,6030

Inne niewymienione odpady070699  1,2000

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11080112  0,8410

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione 

w 08 01 17

080118  2,0000

Inne niewymienione odpady080199  0,0500

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 

04 09

080410  7,3930

3784



Inne niewymienione odpady080499  0,7180

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub 

związki srebra

090107  0,0250

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych120105  0,6000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  0,3540

Opakowania z drewna150103  0,2050

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  3,0420

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  2,3656

Tworzywa sztuczne160119  1,4130

Inne niewymienione odpady160199  0,1328

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 

16 03 80

160304  0,0280

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  4,5660

Odpadowa papa170380  1,1000

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  0,5010

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  0,0250

Tworzywa sztuczne i guma191204  0,1570

Tekstylia191208  1,0760

suma  50,2506

OGÓŁEM  86,0506

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10ZAKŁAD OPAKOWAŃ I 

PRODUKCJI 

MECHANICZNEJ JAN 

ŁACHUT, 

 3,1000

suma  3,1000

OGÓŁEM  3,1000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208 5R14CEGBUD Cegielnia 

Dąbrówka Adam 

Banasiak, Stanisławów

 9,0000

suma  9,0000

OGÓŁEM  9,0000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3DENDRO PINUS Paweł 

Sokołowski, Maków 

Mazowiecki

 0,0300

suma  0,0300

Opakowania z metali150104R4  0,4000

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  0,0080

suma  0,4080

OGÓŁEM  0,4380
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Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 

17

080318R5ALTRAD MOSTOSTAL 

MONTAŻ SP. Z O.O., 

SIEDLCE

 0,1500

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,5450

Tworzywa sztuczne170203  0,2100

suma  0,9050

OGÓŁEM  0,9050

Odpady wielkogabarytowe200307R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"PETROTEX" -SP. Z 

O.O. B.MACIEJEWSKI, 

R.MACIEJEWSKI SP.J., 

Płock

 110,2600

suma  110,2600

OGÓŁEM  110,2600

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R14WYTWARZANIE 

WYROBÓW CERAMIKI 

BUDOWLANEJ 

FRYDERYK 

GODLEWSKI CEZARY 

GODLEWSKI, CIEMNE 

29

 9,0000

suma  9,0000

OGÓŁEM  9,0000

Opakowania z drewna150103 8R14LIBET S.A., wrocław  1 230,3860

suma  1 230,3860

OGÓŁEM  1 230,3860

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208 5R14Produkcja Cegły 

Wacław Zieliński & 

Sylwester Szczęsny 

S.C, Guzowatka

 7,0000

suma  7,0000

OGÓŁEM  7,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201R15Przedsiębiorstwo Usług 

Ogrodniczych FLORA 

Sp. z o.o., Warszawa

 7,2100

suma  7,2100

OGÓŁEM  7,2100
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ZAKŁAD MASZYN 

ROLNICZYCH 

ODLEWNIA ŻELIWA 

SZCZEŚNIAK, 

STĘPIEŃ, SOKÓŁ, 

RZUCÓW 

K/BORKOWIC

 1,0000

Żużle odlewnicze100903  44,0000

suma  45,0000

OGÓŁEM  45,0000

Opakowania z drewna150103 8R14Drewmax Marian 

Błaszczyk, Łazy

 346,0000

suma  346,0000

OGÓŁEM  346,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5P.T.H. BUD-ROL MARIA 

MAJKOWSKI, 

SŁAWKOWO

 4 311,9000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 759,3000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 160,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  2 612,0130

suma  11 843,2130

OGÓŁEM  11 843,2130

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502R10Zakłady Mleczarskie 

"LAKTOPOL-A" Sp. z 

o.o., Łosice

 181,0000  38,6300

suma  181,0000  38,6300

OGÓŁEM  181,0000  38,6300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R11Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe "DWÓR 

ZBOŻENNA" Sp. z o.o., 

Korytków

 6,1500

suma  6,1500

OGÓŁEM  6,1500

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070704R2IL COSMETICS 

POLSKA SP Z O O, 

Ciechanów

 10,0470

suma  10,0470

OGÓŁEM  10,0470
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14USŁUGI 

TRANSPORTOWE I 

WYKOPY ZIEMNE 

KAZIMIERZ KOBIAŁKA, 

WYSZKÓW

 138,6200

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  93,8600

suma  232,4800

OGÓŁEM  232,4800

Osady z mycia i czyszczenia020101 1R14PRZEDSIĘBIORSTWO 

KRUSZYW LEKKICH 

KERAMZYT SP. Z O.O., 

MSZCZONÓW

 998,5800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 1  19,4700

Popioły lotne z węgla100102 1  21 932,4400

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182 1  23 428,1000

Żużle odlewnicze100903 1  11,3600

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 09 07

100908 1  8,0000

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne 

niż wymienione w 10 10 07

101008 1  512,9400

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki 

termicznej

101201 1  120,0000

Cząstki i pyły101203 1  2 845,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101 1  1 377,4700

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107 1  13,6600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504 1  3 062,0700

Minerały (np. piasek, kamienie)191209 1  7 856,2000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB)

170503 17  2 683,0000

suma  64 868,2900

OGÓŁEM  64 868,2900

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R12Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

"Al-Cu ZWROT" Andrzej 

Nałęcz, Przasnysz

 9,2700
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suma  9,2700

OGÓŁEM  9,2700

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R10ZAKŁAD MIĘSNY 

MOŚCIBRODY, 

MOŚCIBRODY

 468,0000  468,0000

suma  468,0000  468,0000

OGÓŁEM  468,0000  468,0000

Opakowania z drewna150103R3W.W. SYSTEMY 

WITOLD WÓJCICKI, 

Teresin

 99,3000

suma  99,3000

OGÓŁEM  99,3000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020705R10REAL S.A., SIEDLCE  750,0000  15,0000

suma  750,0000  15,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 14R14  1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  751,2000  15,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ZAKŁAD USŁUG 

MELIORACYJNYCH I 

REKULTYWACYJNYCH 

ELŻBIETA STĘPIEŃ, II

 0,0000

Popioły lotne z węgla100102  0,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  0,0000

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z 

wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym)

100182  0,0000

Wybrakowane wyroby101382  0,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  0,0000

Gruz ceglany170102  0,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  0,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  0,0000

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000

Inne niewymienione odpady110199R14PTAK s.c. A.M.B. Ptak, 

RADOM

 0,0330
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suma  0,0330

OGÓŁEM  0,0330

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14Mariusz Słowikowski, 

Gołdap

 5 435,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  80 214,2900

suma  85 649,2900

OGÓŁEM  85 649,2900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 5R14PKP PLK S.A., 

Warszawa

 23,5240

suma  23,5240

OGÓŁEM  23,5240

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14LIMA  - SPÓŁKA 

JAWNA, 

 1,2000

Żużle odlewnicze100903  12,0000

suma  13,2000

OGÓŁEM  13,2000

Opakowania z drewna150103R14FHU KIEPALEK Anna 

Kiepas, Maków

 102,5000

suma  102,5000

OGÓŁEM  102,5000

c) Odpady przekazanie w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby

R Lp.

ProcesPosiadacz odpadów Rodzaj odpadówKod 

odpadów

Masa odpadów poddana odzyskowi [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14PGE Dystrybucja S.A. z 

siedzibą w Lublinie, 

Lublin

 82,8500

Drewno170201  1,1900

suma  84,0400

OGÓŁEM  84,0400

Drewno170201R1"TOTALBUD" Sp. z o.o., 

Warszawa

 41,5000

suma  41,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  4 250,0000

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  165 818,0000

suma  170 068,0000

OGÓŁEM  170 109,5000
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Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R14PPH DAREX, Janówek 

Pierwszy

 0,2020

suma  0,2020

OGÓŁEM  0,2020

Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowe "Bartpol" 

Michał Jerzy 

Jakubowski, Radom

 0,1800

suma  0,1800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  1,3000

suma  1,3000

OGÓŁEM  1,4800

Odchody zwierzęce020106R14Ferma Drobiu Barbara 

Potrzeszcz Sienkiewicz, 

Promna Kolonia

 44,0000

suma  44,0000

OGÓŁEM  44,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14WYRÓB CEGŁY 

TOMERCZAK BOŻENA I 

ROMAN, PRZESKOK

 6 730,3700

Gruz ceglany170102  1 088,4000

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  359,1600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  798,0100

suma  8 975,9400

OGÓŁEM  8 975,9400

Drewno170201R1DESO BIS s.c. S. 

Sowiński, P. Sowiński, 

R. Sowiński, Dębnowola

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5P.P.U.H.   "BIS" Spółka 

Jawna Paweł Żeromiński 

i Katarzyna Żeromińska, 

Chlewiska

 7,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2,0000

suma  9,0000

OGÓŁEM  9,0000
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Opakowania z drewna150103R1HARPER HYGIENICS 

SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 40,0000

suma  40,0000

OGÓŁEM  40,0000

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138R14PROEKO Jacek 

Gutowski, Brwinów

 50,5740

suma  50,5740

OGÓŁEM  50,5740

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5SFW WARWAS, ŻORY  400,0000

suma  400,0000

Gruz ceglany170102R14  400,0000

suma  400,0000

OGÓŁEM  800,0000

Opakowania z drewna150103R1"HEMAR" MARCIN 

HEROMIŃSKI, 

RZECZKÓW-KOLONIA

 0,0400

suma  0,0400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  0,7400

Opakowania z papieru i tektury150101R1PIEKARNIA I 

TRANSPORT 

CIĘŻAROWY 

MIROSŁAW I 

KRYSTYNA 

SZCZERBIŃSCY Sp.j., 

RADOM

 0,1150

Opakowania z drewna150103  0,0800

suma  0,1950

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R11  0,0300

suma  0,0300

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601 19R14  0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,2750

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14P.P.H. DORA R. Wicik, 

Glina

 0,2100

suma  0,2100

OGÓŁEM  0,2100
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Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo MAN 

Zbigniew Maj, Kosów

 0,0600

Opakowania z drewna150103  0,5000

suma  0,5600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10  0,7000

Mieszaniny metali170407  2,2000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  15,5000

suma  18,4000

OGÓŁEM  18,9600

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138R1Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe Łapińscy 

sp.j., Warszawa Wesoła

 7,9000

suma  7,9000

OGÓŁEM  7,9000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Ferma Drobiu Leszek 

Janusz Przybytniak, 

Uleniec

 0,0500

suma  0,0500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10  6,4000

suma  6,4000

OGÓŁEM  6,4500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14Zakład Usług 

Ogólnobudowlanych i 

Transportu Robert 

Przesmycki, Wołomin

 70,5000

suma  70,5000

OGÓŁEM  70,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Auto Lak Centrum s.c. 

Norbert Wałęga, 

Grzegorz Wałęga, 

Michałów-Reginów

 0,5000

suma  0,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,6500
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Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040106R1Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

"HUBER" Zygmunt 

Skarbek, Augustów

 0,0300  0,0300

Opakowania z drewna150103  0,6000

suma  0,6300  0,0300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10  0,2200

suma  0,2200

OGÓŁEM  0,8500  0,0300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14MEBLOLUX 

KRZYSZTOF KOCIĘDA, 

DZIAŁDOWO

 0,2730

suma  0,2730

OGÓŁEM  0,2730

Opakowania z papieru i tektury150101R1ADREPUBLIC S.C. 

NORBERT WAŁEGA 

PAWEŁ BINDER, 

MICHAŁÓW REGINÓW

 0,0550

suma  0,0550

OGÓŁEM  0,0550

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501R14Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska w Piątnicy, 

Piątnica

 0,2220

suma  0,2220

OGÓŁEM  0,2220

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5SPEC-KOP Roboty 

Ziemne Specjalistyczne 

Ryszard Bednarski, 

Góry Małe

 8 500,0000

suma  8 500,0000

OGÓŁEM  8 500,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Zakład 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowy "HENMAR" - 

Henryk Głuchowski, 

Jastrzębia

 0,3900

suma  0,3900

OGÓŁEM  0,3900

Opakowania z drewna150103R1Smurfit Kappa Polska 

Sp. z o.o., WARSZAWA

 37,0380

suma  37,0380

OGÓŁEM  37,0380
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Opakowania z papieru i tektury150101R1ZAKŁAD GARBARSKI 

SC R. PASIK J. 

KOBYLARCZYK, GULIN

 0,1000

Opakowania z drewna150103  0,1000

suma  0,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10  10,7000

suma  10,7000

OGÓŁEM  10,9000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10SUSZARNIA WARZYW 

WIESŁAW JAWORSKI 

SP. J., BRAMKI

 374,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12  514,0000

suma  888,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12  226,6100

suma  226,6100

OGÓŁEM  1 114,6100

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R14Przedsiębiorstwo Usług 

Inżynieryjno-Komunalny

ch Sp. z o.o., Sokołów 

Podlaski

 1 091,0000

suma  1 091,0000

OGÓŁEM  1 091,0000

Opakowania z drewna150103R1POLBRUK S.A., 

GDAŃSK

 62,7110

suma  62,7110

Wybrakowane wyroby101382R11  218,9000

suma  218,9000

Wybrakowane wyroby101382R14  1 413,3900

suma  1 413,3900

OGÓŁEM  1 695,0010

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180 29R14PEC "LEGIONOWO" SP 

Z O.O., LEGIONOWO

 5 786,2000

Żelazo i stal170405 45  0,9000

suma  5 787,1000

OGÓŁEM  5 787,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

TECHNICZNE "STAWO" 

STANISŁAW WÓJCIK, 

ZŁOTOKŁOS 

HENRYKÓW

 0,1300
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suma  0,1300

OGÓŁEM  0,1300

Opakowania z drewna150103R1"JADAR" Sp.z o.o., 

Radom

 0,6000

suma  0,6000

Wybrakowane wyroby101382R14  6,5000

suma  6,5000

OGÓŁEM  7,1000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"USKOM" SP.Z O.O., 

MŁAWA

 8,5200

suma  8,5200

OGÓŁEM  8,5200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w Grójcu, 

Grójec

 3 111,0000  658,0000

suma  3 111,0000  658,0000

OGÓŁEM  3 111,0000  658,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1DECO BRUK Sp. z o.o., 

Radom

 0,2000

Opakowania z drewna150103  0,3200

suma  0,5200

Wybrakowane wyroby101382R14  163,0000

suma  163,0000

OGÓŁEM  163,5200

Opakowania z papieru i tektury150101R1GARBARNIA SKÓR 

LICOWYCH Tadeusz  

Lupa, KLWATY

 0,0300

suma  0,0300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,1900

suma  0,1900

OGÓŁEM  0,2200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R11ZAKŁAD GARBARSKI 

Sławomir Głogowski, 

RADOM

 1,6000

suma  1,6000

OGÓŁEM  1,6000

Skratki190801R3Zakład Usług 

Komunalnych Nowe 

Miasto Nad Pilicą, Nowe 

Miasto nad Pilicą

 3,2000
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Zawartość piaskowników190802  2,8000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  437,6000  174,0000

suma  443,6000  174,0000

OGÓŁEM  443,6000  174,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201R10ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ SP. Z 

O.O.Oczyszczalnia 

Moczydłów, GÓRA 

KALWARIA

 3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  3,0000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R3GRUPA ŻYWIEC SA 

Browar w Warce, Warka

 37 935,6100

suma  37 935,6100

Opakowania z drewna150103R5  155,5700

suma  155,5700

Opakowania z drewna150103R14  155,5700

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780 20  37 935,6100

suma  38 091,1800

OGÓŁEM  76 182,3600

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R14ZAKŁAD ENERGETYKI 

CIEPLNEJ Sp. z o.o., 

NOWY DWÓR 

MAZOWIECKI

 1 256,3000

suma  1 256,3000

OGÓŁEM  1 256,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ZAKŁAD "ZBYCH-POL" 

S.J. ELŻBIETA I 

ZBIGNIEW 

STYKOWSCY, 

STROMIEC

 0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,2500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Usługi Stolarskie 

Sławomir Motyl, Beznik

 46,2000

suma  46,2000

OGÓŁEM  46,2000

Opakowania z drewna150103R1"REMONDIS" Sp. z o.o., 

Warszawa

 9,8330

Drewno170201  44,5900

suma  54,4230

Odpady ulegające biodegradacji200201R3  1 350,9200

suma  1 350,9200
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  30,0350

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 634,6800

Gruz ceglany170102  64,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  298,0000

suma  2 026,7150

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14  0,0140

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  10,9000

suma  10,9140

OGÓŁEM  3 442,9720

Opakowania z papieru i tektury150101R1Amigos s.c., 

Bieniędzice

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Odpady ulegające biodegradacji200201 59R3"TIP-TOP" PAROL 

LESZEK, GÓRA 

KALWARIA

 12,9500

suma  12,9500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107 40R14  4,2000

Drewno170201 41  6,9400

suma  11,1400

OGÓŁEM  24,0900

Opakowania z papieru i tektury150101R14Piotr Kozłowski Usługi 

Hydrauliczne i 

Ogólnobudowlane, 

Sochaczew

 0,0200

Miedź, brąz, mosiądz170401  0,0100

Żelazo i stal170405  0,1000

Mieszaniny metali170407  0,1000

suma  0,2300

OGÓŁEM  0,2300

Opakowania z papieru i tektury150101R1Naprawy Powypadkowe 

Samochodów 

Mechanika Pojazdowa 

Czesław Kwiatkowski, 

Reguły

 0,0850
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suma  0,0850

OGÓŁEM  0,0850

Odpady ulegające biodegradacji200201R12SITA POLSKA SP. Z 

O.O., Warszawa

 758,5200

suma  758,5200

OGÓŁEM  758,5200

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład garbarski Jan 

Łukowski, Sławomir 

Łukowski, Mogielnica

 0,1500

suma  0,1500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  14,0000

suma  14,0000

OGÓŁEM  14,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.P.H.U. "LAK-POL" 

MROZOWSKI 

ANDRZEJ, LUDWINÓW

 0,0400

Opakowania z drewna150103  0,0200

suma  0,0600

OGÓŁEM  0,0600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE 

SKUP-SPRZEDAŻ 

SUROWCÓW 

WTÓRNYCH I ART 

PAPIERNICZYCH 

"JODŁA" ADAM 

SROKA, RADOM

 26,5000

suma  26,5000

OGÓŁEM  26,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

REMONTOWO 

BUDOWLANE RAFEX, 

Mirówek

 0,0200

suma  0,0200

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R10  3,5000

suma  3,5000

OGÓŁEM  3,5200

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12R14Zakład 

Produkcyjno-Handlowy 

"WITAMINA" 

M.Szczypek, Mniszew

 712,6900

3799



suma  712,6900

OGÓŁEM  712,6900

Opakowania z drewna150103R1MOSAN, Stary Dybów  18,0000

suma  18,0000

OGÓŁEM  18,0000

Opakowania z drewna150103R12CEDERROTH POLSKA 

S.A., Radzymin

 3,6800

suma  3,6800

OGÓŁEM  3,6800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Zespół Zarządców 

Nieruchomości Sp. z 

o.o. Odział Energetyki 

Cieplnej, Warszawa

 1 099,0000

suma  1 099,0000

OGÓŁEM  1 099,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1KMM PLUS Sp. z o.o., 

Jedlińsk

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1VILPOL SP. Z O.O., 

WILKÓW POLSKI

 0,6900

suma  0,6900

OGÓŁEM  0,6900

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.P.U.H. KEMAX 

MIECZYSŁAW KĘPA, 

SZYDŁOWIEC

 0,0210

Opakowania z drewna150103  0,2700

suma  0,2910

Mieszaniny metali170407R4  0,3000

suma  0,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  4,0400

suma  4,0400

OGÓŁEM  4,6310

Opakowania z papieru i tektury150101R1KLIN Janusz Mróz, 

Warszawa

 20,8500

suma  20,8500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  434,4000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  3 537,5000

Drewno170201  279,0200
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Odpadowa papa170380  159,1800

Żelazo i stal170405  38,8600

suma  4 448,9600

OGÓŁEM  4 469,8100

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501R14HOCHLAND POLSKA 

SP. Z O.O., KAŹMIERZ

 7,8370

Odpadowa serwatka020580  1 989,0000

suma  1 996,8370

OGÓŁEM  1 996,8370

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R12P.P.H.U 

SAS-TRANS-POL 

Teresa Sasin, 

Milanówek

 49 728,1000

suma  49 728,1000

OGÓŁEM  49 728,1000

Drewno170201R1SYSTEM A-Z Stanisław 

B. Pruszyński ul. Poezji 

19 (KOREKTA), 

Warszawa

 0,5750

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  48,2700

suma  48,8450

OGÓŁEM  48,8450

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502R10POLINDUS Sp. z o.o. 

Zakład Produkcji Nr 1 w 

Gąsewie, GĄSEWO

 33,0000  7,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  45,0000

suma  78,0000  7,0000

OGÓŁEM  78,0000  7,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1POLSKI KONCERN 

MIĘSNY DUDA S.A., 

WARSZAWA

 10,4000

Opakowania z drewna150103  0,2810

suma  10,6810

OGÓŁEM  10,6810

Opakowania z papieru i tektury150101R1Sklep Motoryzacyjny 

"Auto części" Dorota 

Osowska, Radom

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Opakowania z drewna150103R1FRUBELLA 

PROCESSING SP. Z 

O.O., BIAŁOBRZEGI

 2,6000
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suma  2,6000

OGÓŁEM  2,6000

Odpady z mycia i przygotowywania surowców020201R10PWNS ALMAX SP. Z 

O.O., RADOM

 2 983,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  83,3400

suma  3 066,3400

OGÓŁEM  3 066,3400

Opakowania z drewna150103R3Auchan Polska Sp. z 

o.o., Piaseczno

 36,7120

suma  36,7120

OGÓŁEM  36,7120

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020705R10SPÓŁDZIELNIA 

ROLNICZO-PRZEMYSŁ

OWO-USŁUGOWA w 

OSUCHOWIE, 

OSUCHÓW

 2,4000  0,8000

suma  2,4000  0,8000

OGÓŁEM  2,4000  0,8000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 23R14DANPOL ZAKŁAD 

PRODUKCJI MEBLI 

KRZYSZTOF 

ZADROŻNY, 

PRAŻMÓW

 0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208 33R14ZAKŁADY PŁYTEK 

CERAMICZNYCH 

PRZYSUCHA S.A., 

SKRZYŃSKO

 615,8900

Drewno170201 41  1,1000

suma  616,9900

OGÓŁEM  616,9900

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Produkcyjny 

"IRA" Andrzej 

Wiśniewski, Groszowice

 0,0960

suma  0,0960

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,3400

suma  0,3400

OGÓŁEM  0,4360

Opakowania z papieru i tektury150101R1Auto szlif  Ireneusz 

Osowski, Radom

 0,0100
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suma  0,0100

OGÓŁEM  0,0100

Opakowania z papieru i tektury150101R1"Autokomplex" 

Bogusław Duda i Jerzy 

Zieliński, Milejowice

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Opakowania z drewna150103R1Polski Koncern Naftowy 

ORLEN S.A., PŁOCK

 12,7030

suma  12,7030

Żelazo i stal170405R14  1,3200

suma  1,3200

OGÓŁEM  14,0230

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10WABO SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 47,0000

suma  47,0000

OGÓŁEM  47,0000

Opakowania z drewna150103R3Auchan E-Commerce 

Polska Sp. z o.o., 

Warszawa

 0,1150

suma  0,1150

OGÓŁEM  0,1150

Opakowania z papieru i tektury150101R14APTEKA Katarzyna 

Machnacka, Płońsk

 0,1800

suma  0,1800

OGÓŁEM  0,1800

Opakowania z papieru i tektury150101R1JUWENT 

CHŁODNICTWO Sp. z 

o.o., TARCZYN

 0,1400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22  0,2000

suma  0,3400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  3,4000

suma  3,4000

OGÓŁEM  3,7400

Opakowania z papieru i tektury150101R1ROLNICZA 

SPÓŁDZIELNIA 

PRDUKCYJNA 

ZŁOTOKŁOS, 

ZŁOTOKŁOS

 10,4400

Opakowania z drewna150103  0,2100

suma  10,6500
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Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R3  2,1280

suma  2,1280

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  9,0600

suma  9,0600

OGÓŁEM  21,8380

Opakowania z drewna150103R1P.P.H.U. EMMA 

JANUSZ KUCZYŃSKI, 

OSTRÓW 

MAZOWIECKA

 0,6800

suma  0,6800

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380R14  0,2600

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601 19  7,6300

suma  7,8900

OGÓŁEM  8,5700

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204R10ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB JÓZEF 

BAŁDYGA, ŁYSE

 381,0600  43,6000

suma  381,0600  43,6000

OGÓŁEM  381,0600  43,6000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503R10SAMODZIELNY 

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH 

ZAKŁADÓW OPIEKI 

ZDROWOTNEJ, 

OSTROŁĘKA

 1,3800

suma  1,3800

OGÓŁEM  1,3800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14TOMAR Jarząbek 

Tomasz & Jarząbek 

Beata, Wierzbica

 2,0600

suma  2,0600

OGÓŁEM  2,0600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14Zakłady Silikatowe 

Żytkowice S.A., 

Żytkowice

 24,5000

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208 33  23,7000

suma  48,2000

OGÓŁEM  48,2000

3804



Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14PIEKARNIA HANDEL I 

USŁUGI KATARZYNA 

ZALEWSKA, ŻUROMIN

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Opakowania z drewna150103R1FERNIKO Sp. z o.o., 

Kampinos

 4,6850

suma  4,6850

OGÓŁEM  4,6850

Opakowania z drewna150103R14SUPERBET SP.J. 

ZAWADZKI I 

WSPÓLNICY, ZAKRZE

 5,0800

suma  5,0800

OGÓŁEM  5,0800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14METAL-PROFIL SP. Z 

O.O., RADOM

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Opakowania z drewna150103R5ZTS UNIPLAST S.J., 

SACIN 1B

 3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  3,0000

Opakowania z drewna150103R1Zakład Poligraficzny 

TONOBIS Sp.z o.o., 

Laski

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12PKP ENERGETYKA 

SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 29,5000

suma  29,5000

OGÓŁEM  29,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R1P.P.H.U. KAROL 

MORTYKA, 

MLECZKÓW

 0,1200

suma  0,1200

OGÓŁEM  0,1200

Papier i tektura200101 53R1"EKO-POL" Rogala 

&Baran Sp. J., 

Warszawa

 98,6000

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138 57  60,5000

suma  159,1000

Odpady ulegające biodegradacji200201 59R3  169,0000
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Odpady z targowisk200302 61  41,1000

suma  210,1000

OGÓŁEM  369,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R14JUR KON ZAKŁAD 

USŁUGOWY S C 

CHRZANOWSKI JERZY 

SZYMAŃSKI KONRAD, 

Radom

 0,0700

suma  0,0700

OGÓŁEM  0,0700

Opakowania z drewna150103R1SUPERHOBBY 

MARKET BUDOWLANY 

SP. Z O.O., VIII

 0,6000

suma  0,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R11  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,9000

Opakowania z papieru i tektury150101R1SPÓŁDZIELNIA 

INWALIDÓW IM. 

ZYGMUNTA STAREGO, 

KOZIENICE

 0,0500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22  29,2800

suma  29,3300

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222 27R14  0,0350

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28  7,8700

suma  7,9050

OGÓŁEM  37,2350

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R14BETON STAL Ostrołęka 

Sp. z o.o., Ostrołęka

 3 805,6500

suma  3 805,6500

OGÓŁEM  3 805,6500

Opakowania z drewna150103R1Chłodnie Warszawskie 

MORSPOL SA, 

Warszawa

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Urząd Gminy w 

Odrzywole, ODRZYWÓŁ

 46,1000  1,8000

suma  46,1000  1,8000

OGÓŁEM  46,1000  1,8000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ENERGETYKA 

CIEPLNA MIASTA 

SKOARŻYSKO-KAMIEN

NA SP. Z O.O., 

SKARŻYSKO-KAMIENN

A

 861,0900

suma  861,0900

OGÓŁEM  861,0900

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780R12PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-PRODUK

CYJNE "KOW-ROL" W 

SREBRNEJ, SREBRNA

 2 020,0000

suma  2 020,0000

OGÓŁEM  2 020,0000

Opakowania z drewna150103R1KNAUF INDUSTRIES 

Polska Sp. z o.o., 

ADAMOWICE

 1,1400

suma  1,1400

OGÓŁEM  1,1400

Opakowania z drewna150103R1POLLENA S.A. 

FABRYKA OPAKOWAŃ 

KOSMETYCZNYCH  W 

ŁASKARZEWIE, 

 11,8600

suma  11,8600

OGÓŁEM  11,8600

Odpady ulegające biodegradacji200201R3ZAKŁAD ZIELENI Sp. z 

o.o., Warszawa

 15 168,0000

suma  15 168,0000

OGÓŁEM  15 168,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1MARCO MAREK 

MALINOWSKI, Radom

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Odpady kory i korka030101 21R1PPUH DREWPAL S.C., 

BOGUCIN

 0,8800

suma  0,8800

OGÓŁEM  0,8800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Baran Anna Skup i 

Sprzedaż Samochodów 

oraz Holowanie 

Samochodów, Radom

 0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500
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Opakowania z drewna150103R14NYLONBOR Sp. z o.o., 

Sochaczew

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201R3Daniel Mróz, Stary 

Mystkówiec

 165,3000

suma  165,3000

OGÓŁEM  165,3000

Odpady ulegające biodegradacji200201R3Przedsiebiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "LEKARO" 

Jolanta Zagórska, 

Glinianka

 101,2000

suma  101,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  9,9000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 308,0000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  248,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  260,4000

suma  1 826,3000

OGÓŁEM  1 927,5000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12R10Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

"MAJFRUT" Kazimierz 

Majewski, Jawor Solecki

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14P.P.H.U. Guza 

Radosław "FORM", 

Radom

 0,2700

suma  0,2700

OGÓŁEM  0,2700

Odpadowa masa roślinna020103 6R3MELBA Krystyna 

Spławiec-Dębska, 

Józefowice

 19,5550

suma  19,5550

OGÓŁEM  19,5550
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14Obsluga i Naprawa 

Pojazdów 

Mechanicznych - 

Leszek Ziętkowski, 

Radom

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R1ECOMAX Piszczyński 

Marek, Parznice

 0,0200

suma  0,0200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10  0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5200

Opakowania z papieru i tektury150101R1Fabryka Maszyn SOLiD 

s.c. Grzegorz Matlerski, 

Mariusz Fiołna, Radom

 0,1050

Opakowania z drewna150103  0,2000

suma  0,3050

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,5550

Opakowania z papieru i tektury150101R1ZAKLAD STOLARSKI 

IRENEUSZ WIATRAK, 

JASTRZAB

 0,0500

suma  0,0500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  2,7700

suma  2,7700

OGÓŁEM  2,8200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R14PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI W 

SIEDLCACH, SIEDLCE

 2 000,0000

suma  2 000,0000

OGÓŁEM  2 000,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R14ŹRÓDŁA PIASTPOL 

SKONECKI, 

KLEJNOWSKI, 

KOBIERECKI SP.J., 

KRUSZEW

 0,0200

Opakowania z drewna150103  0,2450
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suma  0,2650

OGÓŁEM  0,2650

Opakowania z drewna150103R1Chronoss Industry 

Service Sp. z o.o., 

Pionki

 0,0800

suma  0,0800

Opakowania z papieru i tektury150101R14  0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Auto Serwis Sławomir 

Wodzyński, Płońsk

 0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zaklad Masarski 

Zdzisław Maciaszek, 

Kazanów

 0,4900

suma  0,4900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,8800

suma  0,8800

OGÓŁEM  1,3700

Opakowania z papieru i tektury150101R1ZAKŁAD PRODUKCJI 

OBUWIA VIVALO S.C., 

RADOM

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo 

Wodno-Kanalizacyjno-Ci

epłownicze Sp. z o.o., 

Pionki

 0,0600

suma  0,0600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14  2 416,0000

suma  2 416,0000

OGÓŁEM  2 416,0600

Opakowania z drewna150103R1Pipelife Polska S.A., 

KARTOSZYNO

 204,7500

suma  204,7500

Żelazo i stal170405R14  2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  206,7500

Opakowania z papieru i tektury150101R1AUTO-SZLIF Marcin 

Osowski, Kozienice

 0,0200
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suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Opakowania z papieru i tektury150101R1UBOJNIA ZWIERZĄT 

GOSPODARCZYCH 

ANDRZEJ KAZAŁA, II

 0,0500

suma  0,0500

Odpadowa tkanka zwierzęca020202R10  75,6700

suma  75,6700

OGÓŁEM  75,7200

Opakowania z papieru i tektury150101R1SOUDAL Sp.z o.o., 

Cząstków Mazowiecki

 0,1800

suma  0,1800

OGÓŁEM  0,1800

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1Miejski Zakład 

Oczyszczania w 

Wołominie Sp. z o.o., 

Wołomin

 62,3400

suma  62,3400

OGÓŁEM  62,3400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12KOZIENICKA 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA Sp. z 

o.o., KOZIENICE

 3 960,8000

Żelazo i stal170405  2,6000

suma  3 963,4000

OGÓŁEM  3 963,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Transportowe 

Wiesław Kędziora, 

Klwów

 0,2700

suma  0,2700

OGÓŁEM  0,2700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14HEMI KOSIERADZKI 

WYSOKIŃSKI SP J, 

BACHORZA

 6,2000

suma  6,2000

OGÓŁEM  6,2000

Odpady ulegające biodegradacji200201R3"A&M PARTNERS" 

ADAM BUJAKIEWICZ, 

Warszawa

 0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4000
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Opakowania z papieru i tektury150101R1K&K JACENTY KRUPA, 

RADOM

 0,0230

Opakowania z drewna150103  0,1150

suma  0,1380

OGÓŁEM  0,1380

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11101112R5SOLBIKA Sp.z o.o., 

Maków

 569,8400

suma  569,8400

OGÓŁEM  569,8400

Opakowania z papieru i tektury150101R1Hodowla Drobiu w 

Żytkowicach - Paweł 

Gnyś, 

Garbatka-Letnisko

 0,0800

Opakowania z drewna150103  0,0800

suma  0,1600

OGÓŁEM  0,1600

Opakowania z drewna150103R1BIMs PLUS FHH Sp. z 

o.o. Warszawa S.K., 

Warszawa

 5,0100

suma  5,0100

OGÓŁEM  5,0100

Opakowania z papieru i tektury150101R1Baj-Pros Eko Sp. z o.o., 

Wyszków

 0,3000

suma  0,3000

Mieszaniny metali170407R14  0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R11SOLBET SP. Z O.O., 

Podnieśno

 521,0000

suma  521,0000

OGÓŁEM  521,0000

Opakowania z drewna150103R1"Skup i Sprzedaż Skór 

Zwierzęcych" Tadeusz 

Bajon, Rzeczniów

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5"JURANT" SP. J. A. 

MATEJAK, J. 

BORKOWSKI, 

ZIELONKA

 121,7000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  30,3000

suma  152,0000

OGÓŁEM  152,0000
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Opakowania z papieru i tektury150101R1P.P.H.U. 

"TRANS-ŻWIR" 

Honorata Jasińska, 

Trablice

 0,0500

Opakowania z drewna150103  0,0600

suma  0,1100

OGÓŁEM  0,1100

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Techniki Cieplnej 

i Chłodniczej, Łomianki

 0,1000

Opakowania z drewna150103  0,1000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R1"AUTO-SOLID" s.c. 

Zbigniew Kaim i S-ka, 

Odrzywołek

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138 57R1"Ozon" E. Zielińska, J. 

Ostrowski s.j., 

Warszawa

 65,7000

suma  65,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201 59R3  21,4500

suma  21,4500

OGÓŁEM  87,1500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14"ELMAS" MASARNIA 

PUNKT UBOJU  

Krystyna 

Krzyżanowska, RADOM

 0,1270

suma  0,1270

OGÓŁEM  0,1270

Żelazo i stal170405R14Zakład Usługowy Arged, 

Wyszków

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050

Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁU

GOWO-HANDLOWE 

"ARM-EX" Sp. j., 

Broniszew

 0,0800

suma  0,0800

OGÓŁEM  0,0800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14Zakład Poprawczy w 

Studzieńcu, Studzieniec

 35,6000
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Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108 54  4,2100

suma  39,8100

OGÓŁEM  39,8100

Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWE-UBOJOW

E I HANDEL BEKON 

Mieczysław Podgórski, 

SZYDŁOWIEC

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14TRIMET AUGUST 

BĄK,DUCHNIK SP.J.

-ZAKŁAD PRACY 

CHRONIONEJ, RADOM

 1,1200

suma  1,1200

OGÓŁEM  1,1200

Opakowania z papieru i tektury150101R11PIO Specodlew Sp z 

o.o., 

 0,1180

suma  0,1180

OGÓŁEM  0,1180

Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"DAKMET" M.J.M. DZIK 

Sp. j., WOLANÓW

 0,0800

Opakowania z drewna150103  0,1400

suma  0,2200

OGÓŁEM  0,2200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14"AMALTEJA" S.C., 

Józefów

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201R3ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ 

GMINY MSZCZONÓW, 

MSZCZONÓW

 169,2000

suma  169,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  4,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  173,2000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14SOKOŁÓW S.A. 

ODDZIAŁ 

SOKOŁOWSKIE 

ZAKŁADY MIĘSNE, 

SOKOŁÓW PODLASKI

 117,1000

suma  117,1000

OGÓŁEM  117,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R1"Cesii" Michał Kęska, 

Kolonia Kuczki

 0,0800

suma  0,0800

Żelazo i stal170405R14  0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14T.K.J. Matuszewski S. 

J., Grudziądz

 11 565,4500

Żelazo i stal170405  1,2600

suma  11 566,7100

OGÓŁEM  11 566,7100

Opakowania z papieru i tektury150101R1PHU MERICO 

Lewandowscy Sp.j. 

Stacja Paliw, Chynów

 0,1100

suma  0,1100

OGÓŁEM  0,1100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ZAKŁAD MLECZARSKI 

Sp z o.o. w Płońsku z/s 

w Skarżynie, SKARŻYN

 51,7000

Odpadowa serwatka020580 18  2 295,6000

suma  2 347,3000

OGÓŁEM  2 347,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Garbarski 

"BELIZA I" 

SYLWESTER SŁOMKA, 

WSOŁA

 0,0400

Opakowania z drewna150103  0,1600

suma  0,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  17,6000

suma  17,6000

OGÓŁEM  17,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14"POLMINK" Sp.z o.o. 

Chów i hodowla zwierząt 

futerkowych, Szydłowiec

 1,2000

suma  1,2000

3815



OGÓŁEM  1,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14EKOBET-SIEKIERKI 

SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 2 394,1200

Popioły lotne z węgla100102  3 821,8200

suma  6 215,9400

OGÓŁEM  6 215,9400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej  Sp. 

z o.o., MŁAWA

 464,0000

suma  464,0000

OGÓŁEM  464,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R14Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "AKO" J.W. 

Kowalczyk, Sucha

 54,0560

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  0,2000

suma  54,2560

OGÓŁEM  54,2560

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14P.P.H.U.ELMAR 

Zbigniew Skalik, 

Milejowice

 0,7200

suma  0,7200

OGÓŁEM  0,7200

Odpady ulegające biodegradacji200201R3PRO-LAS Weremijewicz 

i wspólnicy Sp.j., 

Białystok

 0,5000

suma  0,5000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  386,1600

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 591,1400

Osady z dekarbonizacji wody190903  9 700,0000

suma  11 677,3000

Osady z dekarbonizacji wody190903R10  8 864,0000

suma  8 864,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14  397,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4 011,1100

suma  4 408,1100

OGÓŁEM  24 949,9100
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Opakowania z papieru i tektury150101R1"TEDI-SPORT" Tadeusz 

Kudlik, Stanisławów

 0,1000

Opakowania z drewna150103  0,4800

suma  0,5800

OGÓŁEM  0,5800

Opakowania z drewna150103R14BOGUCKI Sp.j. Andrzej 

Bogucki, Hanna 

Bogucka, Jatne

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Odpadowa masa roślinna020103R14Krystyna Wielimborek 

Pizzeria "BONA", Sierpc

 2,4000

Opakowania z papieru i tektury150101  2,0000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  1,2000

suma  5,6000

OGÓŁEM  5,6000

Drewno170201R1POLMLEK RACIĄŻ SP. 

Z O.O., RACIĄŻ

 3,9200

suma  3,9200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  1 508,7000

suma  1 508,7000

OGÓŁEM  1 512,6200

Opakowania z papieru i tektury150101R1Firma AUTOMAR PIOTR 

MARCZEWSKI MAREK 

MARCZEWSKI S C, 

Radom

 0,0210

suma  0,0210

OGÓŁEM  0,0210

Opakowania z drewna150103R14ORLEN Wir Sp. z o.o., 

Płock

 0,1600

suma  0,1600

OGÓŁEM  0,1600

Opakowania z papieru i tektury150101R14Bank Spółdzielczy, 

Goworowo

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1"BYŚ" Wojciech 

Byśkiniewicz, 

 38,7700

Papier i tektura200101  47,1220

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  251,7400

suma  337,6320
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  23,8600

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  269,6170

suma  293,4770

OGÓŁEM  631,1090

Opakowania z drewna150103R1Zakład 

Usługowo-Handlowy 

Domech, Ostrów 

Mazowiecka

 0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R1"WIENERBERGER 

CERAMIKA 

BUDOWLANA" Sp. z 

o.o., Warszawa

 0,8000

Opakowania z drewna150103  41,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22  17,5750

suma  59,9750

OGÓŁEM  59,9750

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Hodowlano Rolnicza 

Spółdzielnia Dawidy, 

Raszyn

 300,0000

suma  300,0000

OGÓŁEM  300,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1FLEXPOL Sp. z o.o., 

Płock

 1,0610

Opakowania z drewna150103  34,7500

suma  35,8110

Żelazo i stal170405R14  0,2200

suma  0,2200

OGÓŁEM  36,0310

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14DEKOR PUBLIDECOR 

SP. Z O.O., CHROŚLA

 9,7500

suma  9,7500

OGÓŁEM  9,7500

Opakowania z drewna150103R1"AGROMAKS" Sp.z 

o.o., Mizerka

 18,5000

suma  18,5000

OGÓŁEM  18,5000
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Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1PPHU "ZEBRA" Sp.J 

Zaczkowska Edyta, 

Zaczkowska Barbara, 

Zaczkowski Władysław, 

 135,9400

suma  135,9400

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  95,5600

Drewno170201  206,5400

suma  302,1000

OGÓŁEM  438,0400

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.P.H.U. PRO-V-CAR 

Artur Sakowski, Piastów

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Opakowania z drewna150103R1POLMOS ŻYRARDÓW 

SP. Z O.O., 

ŻYRARDÓW

 13,3400

suma  13,3400

Żelazo i stal170405 45R14  0,6970

suma  0,6970

OGÓŁEM  14,0370

Opakowania z papieru i tektury150101R1PPHU GEMINI PLUS, 

Warka

 0,0500

Opakowania z drewna150103  0,4000

suma  0,4500

OGÓŁEM  0,4500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ZAKŁAD GARBARSKI 

"MAT-2" Sp.J Beata 

Żaczek i Spółka, 

GUZÓW KOLONIA

 2,8000

suma  2,8000

OGÓŁEM  2,8000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Oczyszczalnia ścieków, 

Głowaczów

 12,3000

suma  12,3000

OGÓŁEM  12,3000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-WARZYW

NEGO DAWTONA 

DANUTA WIELGOMAS, 

BŁONIE

 79,0000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780  10,0000
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Odpadowa masa roślinna020103 6  61,0000

suma  150,0000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10  68,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  140,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12  349,4000

suma  557,4000

OGÓŁEM  707,4000

Opakowania z papieru i tektury150101R1"SKLEJBUD" Sp.j., 

Radom

 0,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22  0,5800

suma  1,0800

OGÓŁEM  1,0800

Opakowania z papieru i tektury150101R14Bank Spółdzielczy w 

Przasnyszu, Przasnysz

 0,2100

suma  0,2100

OGÓŁEM  0,2100

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.P.H.U. GRET-POL 

G.K. Gąsiorowska, 

Płock

 1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Inne niewymienione odpady020399R14"JADEX - BIS" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRYWATNE BOŻENA 

DĄBROWSKA, 

KAZANÓW

 0,4600

suma  0,4600

OGÓŁEM  0,4600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1JW 4809 26 Wojskowy 

Oddział Gospodarczy, 

Zegrze

 0,3040

suma  0,3040

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  448,0000

Drewno170201  0,7350

suma  448,7350

OGÓŁEM  449,0390
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w m.st. 

Warszawie S.A., 

Warszawa

 2,5200

suma  2,5200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10  14 176,1800  5 124,7300

suma  14 176,1800  5 124,7300

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R14  16 000,0000

suma  16 000,0000

OGÓŁEM  30 178,7000  5 124,7300

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1P.P.H.U. TARTAK 

LANGA, Nowy Drzewicz

 16,8098

suma  16,8098

OGÓŁEM  16,8098

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"TERMO-ODLEW" 

Zdzisław Stachura, 

Jastrzębia

 1,6000

suma  1,6000

OGÓŁEM  1,6000

Drewno170201R1MAKJAN Sp. z o.o., 

Warszawa

 179,9500

suma  179,9500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  1 922,0300

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 154,0000

Odpadowa papa170380  9,7000

Żelazo i stal170405  2,1000

suma  3 087,8300

OGÓŁEM  3 267,7800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R1ZAKŁAD GARBARSKI 

MARCIN MATYSZCZAK, 

SZYDŁOWIEC

 0,3300

suma  0,3300

OGÓŁEM  0,3300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14F.H.P. PRODMAX 

Robert Lichoń, REGUŁY

 8,4900
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suma  8,4900

OGÓŁEM  8,4900

Opakowania z papieru i tektury150101R14JFC Polska Sp. z o.o., 

Dąbrówka

 0,3680

Opakowania z drewna150103  0,8570

suma  1,2250

OGÓŁEM  1,2250

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy 

w Hucie, Lipsko

 6,9000

suma  6,9000

OGÓŁEM  6,9000

Odpadowa masa roślinna020103 6R3Fungivita Piotr Roczek, 

Wołomin

 0,2600

suma  0,2600

OGÓŁEM  0,2600

Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 

Usługowe Krzysztof 

Fiet, Chechły

 0,2000

Mieszaniny metali170407  1,7000

suma  1,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  2,3000

Drewno170201R1Eko Bilans Gospodarka 

Odpadami Tomasz 

Drzazga, Warszawa

 101,4500

suma  101,4500

OGÓŁEM  101,4500

Osady z oczyszczania i mycia buraków020401R10Pfeifer & Langen 

Glinojeck S.A. 

(wcześniej BSO 

POLSKA S.A. i 

CUKROWNIA 

GLINOJECK S.A.), 

Poznań

 46 155,7200

suma  46 155,7200

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R14  23 796,6900

Drewno170201  7,2800

Odpadowa masa roślinna020103 6  5 750,0000
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suma  29 553,9700

OGÓŁEM  75 709,6900

Opakowania z papieru i tektury150101R1"K&K" Elżbieta Krupa, 

Radom

 0,0160

Opakowania z drewna150103  0,0550

suma  0,0710

OGÓŁEM  0,0710

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R11PPHU PAP-TRANS 

SP.J. DANUTA I 

STEFAN SZYSZ, 

SIEDLCE

 143,0000

suma  143,0000

OGÓŁEM  143,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R1"ADAMS-TRANS" 

Przemysław Adamczyk, 

Makow Mazowiecki

 0,3000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,4000

Opakowania z drewna150103  0,5000

suma  1,2000

OGÓŁEM  1,2000

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych040221R14PPHU GEBI 

SŁAWOMIR REGULSKI, 

PRZASNYSZ

 0,4800

suma  0,4800

OGÓŁEM  0,4800

Odpadowa masa roślinna020103R3Przetwórstwo owoców 

Grzegorz Łaski, 

Mogielnica

 8,0000

suma  8,0000

OGÓŁEM  8,0000

Opakowania z drewna150103R1Bricoman Polska Sp. z 

o.o., Warszawa

 2,4000

suma  2,4000

OGÓŁEM  2,4000

Opakowania z drewna150103R1CERAMASPEED 

POLSKA Sp. z o.o., 

WARSZAWA

 3,9300

suma  3,9300

OGÓŁEM  3,9300

Opakowania z drewna150103R1SEALED AIR POLSKA 

SP. Z O. O., DUCHNICE

 5,1000

suma  5,1000

Żelazo i stal170405R14  1,0430
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suma  1,0430

OGÓŁEM  6,1430

Opakowania z drewna150103R1ZENTIS POLSKA SP. Z 

O.O., KOLONIA 

ŻELKÓW

 2,9400

suma  2,9400

OGÓŁEM  2,9400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1FABRYKA MEBLI 

FORTE S.A., OSTRÓW 

MAZOWIECKA

 1 874,3000

suma  1 874,3000

OGÓŁEM  1 874,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁAD GARBARSKI 

"SKÓRMEX" SZYCIE I 

HANDEL ODZIEŻĄ 

SKÓRZANĄ, BUDKI II

 0,9300

suma  0,9300

OGÓŁEM  0,9300

Opakowania z drewna150103R1WĘGLO-TRANS I SKUP 

ZŁOMU ZBIGNIEW 

FABISIAK, GÓRA 

KALWARIA

 0,1000

suma  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,1100

Żelazo i stal170405  0,0600

suma  0,1700

OGÓŁEM  0,2700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład 

Ślusarsko-Mechaniczny 

STAN-MET Michał 

Bernaciak, Klwatka 

Królewska

 0,5800

suma  0,5800

OGÓŁEM  0,5800

Odpady tworzyw sztucznych070213R14ZAKŁAD 

PRODUKCYJNO-HAND

LOWO-USLUGOWY 

SŁAWPOL, Bronowo 

Kmiece

 13,4800

suma  13,4800

OGÓŁEM  13,4800
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Opakowania z papieru i tektury150101R1SOUDAL SERVICES 

Sp.z o.o., Cząstków 

Mazowiecki

 0,1000

Opakowania z drewna150103  0,2000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Opakowania z drewna150103R1Z.P.H.U. MULTI-SMAK, 

Mniszew

 0,2600

suma  0,2600

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12R10  2,3200

suma  2,3200

OGÓŁEM  2,5800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14PPHU "JANHAS" 

Monika Banasik, 

Niemianowice

 2,2000

suma  2,2000

OGÓŁEM  2,2000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., 

Warszawa

 1 076,9000

Drewno170201  155,7000

suma  1 232,6000

OGÓŁEM  1 232,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZUH Janusz 

Grzegrzółka, Rębków

 10,0000

suma  10,0000

OGÓŁEM  10,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R11STRABAG Sp. z o.o., 

Pruszków

 200,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  77 511,3000

suma  77 711,3000

OGÓŁEM  77 711,3000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R14"TRANS-MED" 

CHODKIEWICZ, 

LIPIŃSKI SP. J., MIŃSK 

MAZOWIECKI

 51 608,4800

suma  51 608,4800

OGÓŁEM  51 608,4800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Paweł Górlicki 

Mechanika Pojazdowa, 

Szydłówek

 1,2000
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Opakowania z papieru i tektury150101  0,0200

suma  1,2200

OGÓŁEM  1,2200

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"STOCZNIA JACHTOWA 

- SUŁKOWSKI" 

Sułkowski Jerzy, 

RADOM

 0,1400

suma  0,1400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,2900

Opakowania z papieru i tektury150101R1GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE Mariusz 

Rechnia, Ostrówik

 0,0500

Opakowania z drewna150103  0,0600

suma  0,1100

Odpadowa masa roślinna020103 6R3  0,5700

suma  0,5700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  9,1400

suma  9,1400

OGÓŁEM  9,8200

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301R12PRZEDSIĘBIORSTWO  

GOSPODARKI  

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ, 

PRZYSUCHA

 1 629,1000

suma  1 629,1000

OGÓŁEM  1 629,1000

Opakowania z drewna150103R1CEVA Automotive 

Logistic Poland Sp. z 

o.o., Bielsko-Biała

 9,6000

suma  9,6000

OGÓŁEM  9,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14GARBOWANIE SKÓR 

BEZ WŁOSA - Piotr 

Karpeta, Majdów

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Opakowania z drewna150103R14CHŁODNIE GOMAR SP. 

Z O.O., RADOM

 1,9500

suma  1,9500
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OGÓŁEM  1,9500

Opakowania z drewna150103R1Bertelsmann Media Sp. 

z o.o. Oddział ARVATO 

SERVICES POLSKA, 

Plewiska

 10,1720

suma  10,1720

OGÓŁEM  10,1720

Wybrakowane wyroby101382R14"Grupa Silikaty" Sp. z 

o.o., 

 28,3000

Opakowania z drewna150103  0,6700

suma  28,9700

OGÓŁEM  28,9700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1TRAMWAJE 

WARSZAWSKIE SP. Z 

O.O., WARSZAWA

 0,7100

suma  0,7100

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14  609,3700

Drewno170201  363,2000

suma  972,5700

OGÓŁEM  973,2800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14Zakład Masarski 

"Masarnia" Sławomir 

Grzęda, Grabów n/Pilicą

 0,0890

suma  0,0890

OGÓŁEM  0,0890

Opakowania z papieru i tektury150101R14BANK SPÓŁDZIELCZY 

W ŁOCHOWIE, 

ŁOCHÓW

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Opakowania z drewna150103R1Laminex Sp. z o.o., 

Mińsk Mazowiecki

 7,2000

suma  7,2000

OGÓŁEM  7,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14Pioneer Arms Corp. Sp. 

z o.o., Radom

 9,5000

suma  9,5000

OGÓŁEM  9,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14Firma HELENKA E. 

Medyk, J. Piwowarczyk, 

R. Piwowarczyk, 

Mikówka

 0,1000
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suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Drewno170201R1TRANS-KOP Sławomir 

Sulkowski,Sylwester 

Sulkowski, Nowa Biała

 438,6100

suma  438,6100

Odpadowa papa170380R3  23,1000

suma  23,1000

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

161106R5  150,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 021,1500

suma  2 171,1500

OGÓŁEM  2 632,8600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe "MB" 

Wojciech Borkowski, 

Nakły

 0,5000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,0600

suma  0,5600

OGÓŁEM  0,5600

Opakowania z papieru i tektury150101R1"Techmatik S.A.", 

Radom

 0,0500

Opakowania z drewna150103  55,0000

suma  55,0500

OGÓŁEM  55,0500

Opakowania z drewna150103R1ROTO TECH SP Z O O, 

Piaseczno

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1MASARNIA Sławomir 

Sygocki, DĄBROWA 

JASTRZĘBSKA

 0,0300

suma  0,0300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,1820

suma  0,1820

OGÓŁEM  0,2120

Odpadowa masa roślinna020103 6R3Dawtona Frozen Sp. z 

o.o., Guzów

 15,1000

suma  15,1000
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Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10  8,5000

suma  8,5000

OGÓŁEM  23,6000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14P.W. "JAN-POL", Mińsk 

Mazowiecki

 207,7200

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  4 508,8800

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  104 462,0000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  4 917,7000

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  1 979,0000

suma  116 075,3000

OGÓŁEM  116 075,3000

Opakowania z drewna150103R14BORYSZEW S.A., 

SOCHACZEW

 19,3220

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28  3 095,6340

Żelazo i stal170405 45  0,8400

suma  3 115,7960

OGÓŁEM  3 115,7960

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R4Reichle & De-Massari 

Produkcja, Warszawa

 2,1750

Opakowania z drewna150103  0,4220

Kable inne niż wymienione w 17 04 10170411  1,8900

suma  4,4870

OGÓŁEM  4,4870

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R3"KOBE" Kotowska 

Bernarda, Duczki

 16,7000

Odpady ulegające biodegradacji200201  8,8500

suma  25,5500

OGÓŁEM  25,5500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14OKRĘGOWA SPÓŁDZ. 

MLECZ. W KOSOWIE 

LACKIM, KOSÓW 

LACKI

 155,0000

suma  155,0000

OGÓŁEM  155,0000

Opakowania z drewna150103R1UPS Polska Sp. z o.o., 

Warszawa

 8,9000

suma  8,9000
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OGÓŁEM  8,9000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R3Eko Hetman Sp. z o.o., 

Nadarzyn

 6,8000

Odpady ulegające biodegradacji200201  41,9000

suma  48,7000

OGÓŁEM  48,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14BUDIMEX S.A., 

Warszawa

 33,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  10,9000

suma  44,4000

OGÓŁEM  44,4000

Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości 

niebezpieczne

020280R10Eco-Service Kinga 

Kisielewska, Michał 

Kisielewski, Warszawa

 21,9600

suma  21,9600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R13  400,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  548,0000

suma  948,0000

OGÓŁEM  969,9600

Drewno170201R1"MEGAKOP" Andrzej 

Pilinoga, Warszawa

 10,3800

suma  10,3800

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  1 155,5000

Gruz ceglany170102  1 529,5000

suma  2 685,0000

OGÓŁEM  2 695,3800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10Przerób Odpadu 

Skórzanego - Robert 

Kwietniewski, 

Mniszek-Wolanów

 0,4500

suma  0,4500

OGÓŁEM  0,4500

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków

040106R1SKUP I SPRZEDAŻ 

SKÓR SUROWYCH 

Piotr Kwiatkowski, 

Leszczydół Stary

 0,0300  0,0300

Opakowania z drewna150103  0,6000

suma  0,6300  0,0300
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,2200

suma  0,2200

OGÓŁEM  0,8500  0,0300

Opakowania z drewna150103R1Levi Strauss Poland Sp. 

z o.o., Płock

 5,4750

suma  5,4750

OGÓŁEM  5,4750

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5AUTO-MOTO-SZLIF 

Zakład Mechaniki 

Pojazdowej, Stromiec

 0,1600

suma  0,1600

OGÓŁEM  0,1600

Opakowania z papieru i tektury150101R14Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"PREFA-BETON" Sp. z 

o.o., Ostrołęka

 0,0500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  27,0000

suma  27,0500

OGÓŁEM  27,0500

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R14"WIEPOL" ZAKŁAD 

PRODUKCJI 

CZEKOLADY I 

ARTYKUŁÓW 

CUKIERNICZYCH, 

SIERP

 6,8300

suma  6,8300

OGÓŁEM  6,8300

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1WASTECH RECYCLING 

Sp. z o.o., WARSZAWA

 3,3100

Opakowania z drewna150103  6,8400

Drewno170201  0,2900

Papier i tektura191201  5,9970

suma  16,4370

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R14  6,0000

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  89,9890

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  2,9700

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1,2990
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Odpadowa papa170380  1,4600

suma  101,7180

OGÓŁEM  118,1550

Opakowania z drewna150103R1Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe AZMET 

Sp.j. Dryja Zbigniew, 

Stępień Tadeusz, 

Radom

 0,1200

suma  0,1200

OGÓŁEM  0,1200

Opakowania z papieru i tektury150101R1KLIMA L. ZIMMERMAN, 

J. KUŹMIŃSKI, B. 

PRZYBYŁOWICZ SP.J., 

ŁOMIANKI

 0,1000

Opakowania z drewna150103  0,2000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Drewno zawierające substancje niebezpieczne191206R14"STOMILEX" SP. Z 

O.O., OPOLE

 0,0890

suma  0,0890

OGÓŁEM  0,0890

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1STOLBUD WARSZAWA 

Sp. z .o.o., Warszawa

 7,2500

suma  7,2500

OGÓŁEM  7,2500

Opakowania z papieru i tektury150101R1MCPP Poland Sp. z o.o. 

(TCT POLSKA SP. Z 

O.O.), SOCHACZEW

 21,2500

Opakowania z drewna150103  80,0700

Żelazo i stal170405  0,4600

suma  101,7800

OGÓŁEM  101,7800

Opakowania z papieru i tektury150101R1Hotel "OLEŃKA", 

Warszawa

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Przedsiębiorstwo 

Komunikacji 

Samochodowej Sp. z 

o.o. w Grójcu, Grójec

 6,8400

suma  6,8400

OGÓŁEM  6,8400
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Miedź, brąz, mosiądz170401R14PPHU "BINPOL" Paweł 

Bińkowski, Wiskitki

 0,2770

Aluminium170402  0,1640

Żelazo i stal170405  57,9660

suma  58,4070

OGÓŁEM  58,4070

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.P.H. 

DREWNOWKRĘT, 

STRZAŁKÓW

 0,0300

Opakowania z drewna150103  0,2400

suma  0,2700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  4,9000

suma  4,9000

OGÓŁEM  5,1700

Odpadowa masa roślinna020103R3"DARIA"  DARIUSZ 

DULIŃSKI, ŁAJSKI

 42,4820

suma  42,4820

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10  339,9000

suma  339,9000

OGÓŁEM  382,3820

Drewno170201R1ZAKŁADY 

GÓRNICZO-METALOW

E "ZĘBIEC" SA, 

ZĘBIEC

 4,9400

suma  4,9400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  126,5800

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  50,0000

Żelazo i stal170405  382,5850

suma  559,1650

OGÓŁEM  564,1050

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ADACH JAN 

PRODUKCJA SKÓR 

WYPRAWIONYCH, 

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14ZAKŁADY 

NAPRAWCZE TABORU 

KOLEJOWEGO 

RADOM SP. Z O.O., 

RADOM

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R14Gabinet Weterynaryjny 

Leczenie, Profiklaktyka i 

Insiminacja Zwierząt 

Andrzej Jerzy 

Nowakowski, Korzybie

 0,0800

suma  0,0800

OGÓŁEM  0,0800

Drewno170201R1SKANSKA S.A., 

Warszawa

 1,3000

suma  1,3000

Gruz ceglany170102R14  125,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  429,0000

suma  554,0000

OGÓŁEM  555,3000

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108R3EKO LIDER Jarosław 

Wyglądała, Lucin

 24,4500

suma  24,4500

OGÓŁEM  24,4500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5P.P.H. GOMA Maciej 

Górowski, Jastrzębia

 0,1100

suma  0,1100

OGÓŁEM  0,1100

Opakowania z papieru i tektury150101R1"MAGAR" Sp.j. - Alina 

Gawrońska, Monika 

Gawrońska, Agnieszka 

Gawrońska, Radom

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Odchody zwierzęce020106R14Krzysztof Sienkiewicz, 

Promna Kolonia

 38,0000

suma  38,0000

OGÓŁEM  38,0000

Opakowania z drewna150103R1KAMEL STEEL s.c. B. 

Metlerski, E. Fiołna, K. 

Metlerski, Radom

 0,1200
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suma  0,1200

OGÓŁEM  0,1200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14CZARPOL Cezary 

Adamczyk, Mniszek

 1,6500

suma  1,6500

OGÓŁEM  1,6500

Opakowania z papieru i tektury150101R1F.H.U. Henryk 

Świdnicki, Piaseczno

 0,0350

suma  0,0350

OGÓŁEM  0,0350

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381 13R14EKOIMPEX, Grodzisk 

Mazowiecki

 28,7400

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501 17  539,1870

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306 35  440,8250

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380 36  88,1139

suma  1 096,8659

OGÓŁEM  1 096,8659

Opakowania z drewna150103R1Olsztyńskie Kopalnie 

Surowców Mineralnych 

Sp. z o.o., Olsztyn

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Wojskowy Ośrodek 

Farmacji i Techniki 

Medycznej, Celestynów

 0,1522

Drewno170201  0,1310

suma  0,2832

OGÓŁEM  0,2832

Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZETWÓRNIA 

OWOCÓW I WARZYW 

SA, WARKA

 0,1500

Opakowania z drewna150103  0,3000

suma  0,4500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  1,7000

suma  1,7000

OGÓŁEM  2,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R14P.P.H. HOMAR H. 

Kalinowski, R. 

Kalinowski s.j., Gostynin

 6,7000
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Opakowania z drewna150103  1,5000

suma  8,2000

OGÓŁEM  8,2000

Opakowania z drewna150103R14MARFLEX M.J. MAILLIS 

POLAND, KARCZEW

 104,9900

suma  104,9900

OGÓŁEM  104,9900

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R14Model Opakowania Sp. 

z o.o., Biłograj

 2,7000

suma  2,7000

OGÓŁEM  2,7000

Drewno170201 41R14JMR-TRANS Krystyna 

Pietrzak, Kikoły

 112,7100

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504 47  48,5000

suma  161,2100

OGÓŁEM  161,2100

Opakowania z papieru i tektury150101R1Polski Bank Komórek 

Macierzystych S.A., 

Warszawa

 4,0870

suma  4,0870

Opakowania z papieru i tektury150101R14  2,6050

suma  2,6050

OGÓŁEM  6,6920

Opakowania z papieru i tektury150101R1PPHU "ARTMAN" Artur 

Sławiński, JASTRZĄB

 0,0800

suma  0,0800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,4500

suma  0,4500

OGÓŁEM  0,5300

Odpady kory i korka030101 21R1USŁUGI 

PRZECIERANIA 

DREWNA Wacław 

Mazurkiewicz, REGÓW 

NOWY

 0,7000

suma  0,7000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14  0,8300

suma  0,8300

OGÓŁEM  1,5300
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Opakowania z drewna150103R1DHL Exel Supply Chain 

(Poland) Sp. z o.o., 

Warszawa

 2,5600

suma  2,5600

OGÓŁEM  2,5600

Opakowania z papieru i tektury150101R1ANNMARK Maria 

Magdalena Karwala, 

Kubice

 1,9600

suma  1,9600

OGÓŁEM  1,9600

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.P.H.U. Te.Ka.DECOR 

S.C., Niepołomice

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Drewno170201 41R1Gospodarstwo Rolne 

"DAWTONA-LESZNO" 

Andrzej Wielgomas, 

Leszno

 2,3000

suma  2,3000

OGÓŁEM  2,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R14Fabryka Obrabiarek 

Precyzyjnych "AVIA" 

S.A., Warszawa

 3,4500

Opakowania z papieru i tektury150101  0,7000

suma  4,1500

OGÓŁEM  4,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R1"WENDBI" PPH-U 

Zuzanna Wolszczak, 

Radom

 0,0600

suma  0,0600

OGÓŁEM  0,0600

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R12PPHU MLEKS Sp. z 

o.o., Wyszków

 5,4920

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601  16,1950

suma  21,6870

OGÓŁEM  21,6870

Opakowania z papieru i tektury150101R14Shell Polska Sp. z o.o., 

Warszawa

 9,8000

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380 36  0,6060

suma  10,4060

OGÓŁEM  10,4060
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Drewno170201R1BILFINGER BERGER 

BUDOWNICTWO S. A., 

Warszawa

 5,8000

suma  5,8000

OGÓŁEM  5,8000

Żużle odlewnicze100903R14PPHU "Gracja" Grażyna 

Kudaj, Radziejowice 

Parcela

 10,8000

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 

09

100910  1,1200

suma  11,9200

OGÓŁEM  11,9200

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i 

ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

101208R14Monier Sp. z o.o., Opole  983,0000

Wybrakowane wyroby101382  612,0000

suma  1 595,0000

OGÓŁEM  1 595,0000

Drewno170201R14ZIEL BUD WOJCIECH 

RUKAT, Warszawa

 6,0000

suma  6,0000

OGÓŁEM  6,0000

Opakowania z drewna150103R1ERCA POLAND SP.Z 

O.O., WARSZAWA

 2,9400

suma  2,9400

OGÓŁEM  2,9400

Opakowania z drewna150103R14Fresh Logistics Sp. z 

o.o., Gądki

 14,5550

suma  14,5550

OGÓŁEM  14,5550

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14Spółdzielnia 

Mieszkaniowa "Nowy 

Modlin" w Nowym 

Modlinie, Nowy Modlin

 21,9000

suma  21,9000

OGÓŁEM  21,9000

Opakowania z papieru i tektury150101R1DYSTRYBUCJA GAZU I 

PALIW PŁYNNYCH 

Zbigniew Seredyn, 

Regów Nowy

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Opakowania z drewna150103R1"RAJ-SKÓR" Zakład 

Garbarski, RADOM

 0,0500
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suma  0,0500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  18,7000

suma  18,7000

OGÓŁEM  18,7500

Opakowania z drewna150103R1Jednostka Wojskowa Nr 

4226, Warszawa

 16,0000

suma  16,0000

OGÓŁEM  16,0000

Drewno170201 41R1Spółdzielnia Pracy 

"ARGO-FILM", 

Warszawa

 0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  0,3500

Opakowania z drewna150103R1AGENCJA OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

"EKOPARK" A. SIEŃKO 

I P. Stanger, 

PIASECZNO

 19,1830

suma  19,1830

OGÓŁEM  19,1830

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Firma 

Handlowo-Usługowa 

Zenon Biedrzycki, 

Karniewo

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14WYTWARZANIE 

TRANSPORT HANDEL 

MB M. DĄBROWSKI, 

WARSZAWA

 18,5600

suma  18,5600

OGÓŁEM  18,5600

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Produkcyjny - 

Handlowy  "Olmar" s.c. 

Jacek Markowski, 

Kępiny

 0,0400

suma  0,0400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,3600

suma  0,3600

OGÓŁEM  0,4000
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Opakowania z drewna150103R1VALMONT POLSKA 

SP. Z O.O., SIEDLCE

 12,3270

suma  12,3270

OGÓŁEM  12,3270

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14MATRANS MARCIN 

MARSZAŁEK, RADOM

 0,1400

suma  0,1400

OGÓŁEM  0,1400

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.U.H. "MARMIX" S.C. 

M. CHMIELEWSKI & M. 

BRUSIK, MŁODOCIN 

MNIEJSZY

 0,3000

Opakowania z drewna150103  0,5000

suma  0,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  1,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ELMO S.A., ŻELKÓW 

KOLONIA

 12,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  74,5100

Drewno170201  0,0200

suma  86,5300

OGÓŁEM  86,5300

Drewno170201R1Mariusz Jakubaszek 

JAKMAR, Warszawa

 43,1000

suma  43,1000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14  42,6000

suma  42,6000

OGÓŁEM  85,7000

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.U.H. DOMA Dariusz 

Domagała, Kowalków 

Kolonia

 0,0450

suma  0,0450

OGÓŁEM  0,0450

Opakowania z papieru i tektury150101R1Asseco Poland SA, 

Rzeszów

 0,0050

suma  0,0050

OGÓŁEM  0,0050
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Opakowania z papieru i tektury150101R1ZAKŁAD ŚLUSARSKI 

s.c. K. KORCZAK, 

R.GNIADEK, STARE 

ŻDŻARY

 0,0100

Opakowania z drewna150103  0,0400

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1MIEJSKI OGRÓD 

ZOOLOGICZNY, PŁOCK

 0,5500

suma  0,5500

Odchody zwierzęce020106R10  70,0000

suma  70,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201R14  0,8000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  0,3800

suma  1,1800

OGÓŁEM  71,7300

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1ZAKŁAD STOLARSKO 

PRODUKCYJNO 

HANDLOWY 

STOLCZER, 

Czerwienica

 3,0000

suma  3,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,3500

suma  0,3500

OGÓŁEM  3,3500

Opakowania z papieru i tektury150101R1Ubojnia Młodocin 

Wojciech Kucała, 

Młodocin Miejszy

 0,0500

suma  0,0500

Odpadowa tkanka zwierzęca020202R10  36,4400

suma  36,4400

OGÓŁEM  36,4900

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R14ZAKLAD CUKIERNICZY 

MAREK STACHURSKI, 

LEGIONOWO

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Piotr Stępień "PIET", 

Radom

 0,0850

suma  0,0850

OGÓŁEM  0,0850
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SP. Z O.O., 

MIŃSK MAZOWIECKI

 486,4000

suma  486,4000

OGÓŁEM  486,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Zakład Garbarski Z. 

Tkaczyk, Kosów

 1,0000

suma  1,0000

OGÓŁEM  1,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

ŻYRARDÓW SP. Z 

O.O., Żyrardów

 23,3500

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  2 833,7600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  85,7400

Żelazo i stal170405  0,0740

suma  2 942,9240

OGÓŁEM  2 942,9240

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁAD GARBARSKI J. 

Krawczyk, R. Krawczyk, 

Mogielnica

 0,2900

suma  0,2900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  8,3000

suma  8,3000

OGÓŁEM  8,5900

Opakowania z drewna150103R1Warszawski Dom 

Handlowy Sp z o.o., 

Warszawa

 0,3450

suma  0,3450

OGÓŁEM  0,3450

Opakowania z papieru i tektury150101R1Dariusz Białobrzeski 

Firma 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowa ESTETYKA, 

Ostrołęka

 0,4940

Opakowania z drewna150103  0,0490

suma  0,5430

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14  0,4000
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Żelazo i stal170405  0,0800

suma  0,4800

OGÓŁEM  1,0230

Opakowania z drewna150103R1PPHU IMEX Paweł 

Jamroży, Iłża

 0,1390

suma  0,1390

OGÓŁEM  0,1390

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381R3TROUW NUTRITION 

POLSKA SP. Z O.O., 

GRODZISK 

MAZOWIECKI

 29,2150

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  22,4830

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  41,9400

Opakowania z drewna150103  13,4110

suma  107,0490

OGÓŁEM  107,0490

Opakowania z drewna150103R1STO-ISPO SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 1,5000

suma  1,5000

OGÓŁEM  1,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R1ZAKŁAD 

SAMOCHODOWY 

BLACHARSTWO 

LAKIERNICTWO M. 

SAMBOR, 

STRZAŁKÓW

 0,0600

suma  0,0600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  0,7600

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R14"EKO-SAM BIS" Sp. z 

o.o., Jakubów

 1,8000

suma  1,8000

OGÓŁEM  1,8000

Opakowania z drewna150103R1GRUPA PREFABET 

S.A., ŚWIERŻE GÓRNE

 2,5000

suma  2,5000

Wybrakowane wyroby101382R11  197,0000

Żelazo i stal170405  49,7000

suma  246,7000
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OGÓŁEM  249,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R1F.H.U. GOFAR Zbigniew 

Stasieńko, 

 0,0300

Opakowania z drewna150103  0,2000

suma  0,2300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10  5,0000

suma  5,0000

OGÓŁEM  5,2300

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12R14PPHU GRAŻYNA 

CHOJNACKA, WORÓW

 1,2500

suma  1,2500

OGÓŁEM  1,2500

Opakowania z drewna150103R14MERCEDES-BENZ 

POLSKA Sp. z o.o., 

WARSZAWA

 124,9000

suma  124,9000

OGÓŁEM  124,9000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14"CRL" Sp. z o.o., 

RADOM

 4,7000

suma  4,7000

OGÓŁEM  4,7000

Opakowania z drewna150103R1SCHENKER SP. Z 

O.O., Warszawa

 16,7000

suma  16,7000

OGÓŁEM  16,7000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5RYMIX-BIS S.A., 

Warszawa

 4 927,7500

suma  4 927,7500

OGÓŁEM  4 927,7500

Opakowania z papieru i tektury150101R1"BIMAR Spółka Jawna 

A. Białkowski, J. 

Marczewski, Radom

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14ZAKŁAD ENERGETYKI 

CIEPLNEJ Sp. z o.o., 

Ostrów  Mazowiecka

 3 703,4600

suma  3 703,4600

OGÓŁEM  3 703,4600
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Drewno170201R3Energa Elektrownie 

Ostrołęka S.A., 

Ostrołęka

 2,8000

suma  2,8000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  5,1800

Żelazo i stal170405  7,1400

suma  12,3200

OGÓŁEM  15,1200

Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Zaskórski i 

Wspólnicy Sp. z o.o., 

Gielniów

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304R14PIEKARNIA "OLA" 

Elzbieta Sielska, 

Żyrardów

 0,4800

suma  0,4800

OGÓŁEM  0,4800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14TOMIC S.A.,  96,0000

suma  96,0000

OGÓŁEM  96,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R14BRATFORD Czesci 

Samochodowe 

Wachnicki Wojciech, 

Radom

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Drewno170201R1Tree Sp. z o.o., Wola 

Gołkowska

 4,0000

suma  4,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14  14 899,4000

Gruz ceglany170102  837,6000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 773,0000

Odpadowa papa170380  4,3200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 000,0000

suma  19 514,3200
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OGÓŁEM  19 518,3200

Opakowania z drewna150103R1Edelmann Poland Sp. z 

o.o., PRUSZKÓW

 25,9000

suma  25,9000

OGÓŁEM  25,9000

Drewno170201R1AG Complex Sp.z o.o., 

Warszawa

 20,1000

Odpady z targowisk200302  172,6000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22  2,2000

suma  194,9000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14  189,6000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  5 425,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4,7000

Metale200140  0,0030

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  191,7000

suma  5 811,0030

OGÓŁEM  6 005,9030

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"MADOX" s.c. Stefaniak 

Stańczyk, Jacek 

Gniadzik, Bogdan 

Bednarczyk, Błędów

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Opakowania z drewna150103R1Zakład Garbarski Jan 

Laskowski, Mogielnica

 0,0800

suma  0,0800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  9,2000

suma  9,2000

OGÓŁEM  9,2800

Opakowania z drewna150103R14KOSMEPOL SP. Z 

O.O., KANIE

 0,5160

suma  0,5160

OGÓŁEM  0,5160

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5W.T.H.R. "KOMPLEX" 

Robert Olkowski, Marki

 65,2560

Gruz ceglany170102  650,0000

suma  715,2560
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OGÓŁEM  715,2560

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁADY PRZEMYSŁU 

GUMOWEGO 

SANTOCHEMIA 

SPÓŁDZIELNIA PRACY, 

DĘBE WIELKIE

 0,4000

suma  0,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  25,0000

suma  25,0000

OGÓŁEM  25,4000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R12Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej Sierpc, 

Sierpc

 0,6800

suma  0,6800

OGÓŁEM  0,6800

Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO 

USŁUGOWO 

HANDLOWE "BODEX" 

Mieszalnia Pasz, 

SKRZYŃSKO

 0,0700

suma  0,0700

Żelazo i stal170405R14  0,0800

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381 13  0,0800

suma  0,1600

OGÓŁEM  0,2300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14QFG Sp. z o.o., Radom  7,9430

suma  7,9430

OGÓŁEM  7,9430

Opakowania z papieru i tektury150101R1AFRODYTA Salon 

Kosmetyczny Celina 

Dzik, Radom

 0,0600

suma  0,0600

OGÓŁEM  0,0600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ZAKŁAD PRODUKCJI 

OBUWIA BEST-BUT 

JANUSZ MOSKWA, 

NOWY GÓZD

 0,2800

suma  0,2800

OGÓŁEM  0,2800
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14PPHU "DAMEX" Dariusz 

Jurczak, Białobrzegi

 0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  0,7000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5PARTNER SP. Z O.O., 

Warszawa

 256,2200

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,7000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 088,7300

Odpadowa papa170380  24,8800

suma  2 370,5300

OGÓŁEM  2 370,5300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5"GARBARNIA 

WOLANÓW" 

Gapczyński Andrzej, 

Żuchowski Jerzy, 

Gapczyński Tomasz, 

WOLANÓW

 0,7400

suma  0,7400

OGÓŁEM  0,7400

Opakowania z drewna150103R1DOMBET Zakład 

Wyrobów Betonowych i 

Usług Transportowych 

E.Kaczmarek, 

S.Sowiński Sp.j., Kępina

 0,2400

suma  0,2400

Wybrakowane wyroby101382R14  0,4000

Żelazo i stal170405  0,1000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,7400

Żelazo i stal170405R14Firma Wielobranżowa  " 

DE- SO" Stanisław 

Sowiński, Dębnowola

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Opakowania z papieru i tektury150101R14INSTAL-GLOB Maj 

Marcin, Wierzbica

 0,0400

Opakowania z drewna150103  0,1200

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 100,0000

suma  1 100,1600
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OGÓŁEM  1 100,1600

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14ALUSTA S.A., Poznań  750,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  181 421,7800

suma  182 171,7800

OGÓŁEM  182 171,7800

Opakowania z drewna150103R1FLESZ Sp.z o.o., 

Warszawa

 2,9650

suma  2,9650

OGÓŁEM  2,9650

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10POLFER PODZESPOŁY 

INDUKCYJNE S.A., 

WOŹNIKI

 45,0000

suma  45,0000

OGÓŁEM  45,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1EFPRINTA SP Z O O,  

Radom

 0,0600

Opakowania z drewna150103  0,0400

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R14Gabinet Weterynaryjny, 

Lecznictwo, Profilaktyka 

i Inseminacja Zwierząt, 

Korzybie

 0,1200

suma  0,1200

OGÓŁEM  0,1200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14INCO-VERITAS S.A. 

O/Góra Kalwaria, Góra 

Kalwaria

 214,5000

suma  214,5000

OGÓŁEM  214,5000

Odpady ulegające biodegradacji200201R3"AGAdendron" SP. J.,  79,6000

suma  79,6000

OGÓŁEM  79,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Oczyszczalnia ścieków 

w Żurominie- 

Żuromińskie Zakłady 

Komunalne Sp. z o.o., 

Żuromin

 12,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28  811,0000

suma  823,0000
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OGÓŁEM  823,0000

Opakowania z drewna150103R1”Euro Serwis Oil" 

Domańska Monika, 

RADOM

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10ZGKIM Sp. z o.o. w 

Małkinii Górnej, Małkinia 

Górna

 53,2000  7,2000

suma  53,2000  7,2000

OGÓŁEM  53,2000  7,2000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3WYTWÓRNIA 

CHEMICZNA CHEFA E. 

MELLER, MILANÓWEK

 0,2000

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138R1Miejskie 

Przedsiębiorstwo Robot 

Ogrodniczych Sp. z 

o.o., Warszawa

 124,8000

suma  124,8000

Odpady ulegające biodegradacji200201R3  18,7000

suma  18,7000

OGÓŁEM  143,5000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R14PRZETWÓRSTWO 

MIĘSNE TED TADEUSZ 

SITARSKI, 

BIAŁOBRZEGI

 1,6000

suma  1,6000

OGÓŁEM  1,6000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101 37R14FEROCO S.A., 

POZNAŃ

 1 065,0000

suma  1 065,0000

OGÓŁEM  1 065,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1AUTO-MALISZ Krzysztof 

Maliszewski, Janówek

 0,0300

suma  0,0300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10  0,4000

suma  0,4000

OGÓŁEM  0,4300
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Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180 29R14Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej w 

Ciechanowie Sp. z o.o., 

Ciechanów

 4 166,2000

suma  4 166,2000

OGÓŁEM  4 166,2000

Opakowania z tworzyw sztucznych150102R3Gospodarstwo 

Rolno-Ogrodnicze 

Pawlak, Glina

 0,9800

suma  0,9800

Odpadowa masa roślinna020103R14  39,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  52,0000

suma  91,8000

OGÓŁEM  92,7800

Opakowania z drewna150103R14ALTIA SIEDLCE Sp.z o., 

Siedlce

 17,5000

suma  17,5000

OGÓŁEM  17,5000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R14ZAKŁADY 

NAPRAWCZE TABORU 

KOLEJOWEGO  MIŃSK 

MAZOWIECKI S.A., 

MIŃSK MAZOWIECKI

 126,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  360,0000

suma  486,5000

OGÓŁEM  486,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R14Zakład Remontów i 

Konserwacji Dróg, 

Warszawa

 16 030,0000

suma  16 030,0000

OGÓŁEM  16 030,0000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504R5FAL-BRUK Sp. z o.o. 

S.K., Warszawa

 3 431,2000

suma  3 431,2000

OGÓŁEM  3 431,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R1GOSPODARSTWO 

OGRODNICZE Jan i 

Danuta Rechnia, 

Ostrówik

 0,0300

Opakowania z drewna150103  0,0400

suma  0,0700

3851



Odpadowa masa roślinna020103 6R3  1,0000

suma  1,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  29,4700

suma  29,4700

OGÓŁEM  30,5400

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1ROL-DREW"Przedsiębio

rstwo Wielobranżowe 

P-U-H Andrzej 

Karwowski, Bartniki

 26,0000

suma  26,0000

OGÓŁEM  26,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1"Clean World" Firma 

Handlowo-Uslugowa 

Marek Woch, 

Leśniakowizna

 183,0000

Opakowania z drewna150103  4,2000

Drewno170201  0,0100

Papier i tektura191201  0,3000

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  12,6000

suma  200,1100

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R3  65,4000

suma  65,4000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  43,2000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  787,4000

Odpadowa papa170380  1,8000

Odzież200110  2,1000

Tekstylia200111  1,8000

Metale200140  2,6000

suma  838,9000

OGÓŁEM  1 104,4100

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12R14INTER ZAMPA Sp. 

z.o.o., Radom

 14,6940

suma  14,6940

OGÓŁEM  14,6940

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R14POLSKIE MŁYNY S.A., 

WARSZAWA

 273,2000

suma  273,2000

OGÓŁEM  273,2000
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Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1Muzeum J. 

Malczewskiego, Radom

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12R10SILOPOL Płock Sp z 

o.o., Płock

 33,6000

suma  33,6000

OGÓŁEM  33,6000

Opakowania z drewna150103R1Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-Budowlane 

"TATRO-BET" 

Szewczyk Spółka 

Jawna, Przejazd

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Mazowiecka Fabryka 

Mebli GMP Sp. z.o.o., 

Mława

 1,3000

suma  1,3000

OGÓŁEM  1,3000

Opakowania z papieru i tektury150101R1TARCHOMIŃSKIE 

ZAKŁADY 

FARMACEUTYCZNE 

POLFA S.A., 

WARSZAWA

 0,1000

Drewno170201  84,8000

suma  84,9000

Żelazo i stal170405R4  3,0000

suma  3,0000

OGÓŁEM  87,9000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"BATORY" Sp. z o.o., 

Tłuszcz

 2,6500

suma  2,6500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  54,5000

Gruz ceglany170102  60,6000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  140,0000

suma  255,1000

OGÓŁEM  257,7500
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Skratki190801R3Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej  

w Brochowie, Janów

 5,4000

Zawartość piaskowników190802  10,5000

suma  15,9000

OGÓŁEM  15,9000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R12MICROSTRUCTURE 

SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 36,8000

suma  36,8000

OGÓŁEM  36,8000

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, 

odwirowywania i oddzielania surowców

020301R10Gomar Pińczów Sp. z 

o.o. S.K.A. z siedzibą w 

Pińczowie, Zakład w 

Warce, Warka

 329,1000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  321,0000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12  3 219,9000

suma  3 870,0000

OGÓŁEM  3 870,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5ZAKŁADY PRZEMYSŁU 

ODZIEŻOWEGO 

CORA-GARWOLIN 

S.A., GARWOLIN

 12,5000

suma  12,5000

OGÓŁEM  12,5000

Opakowania z papieru i tektury150101R1FHU WĘGLOB Marta 

Adamczyk, Maków

 0,2000

Opakowania z drewna150103  1,2000

suma  1,4000

OGÓŁEM  1,4000

Opakowania z drewna150103R1Przediębiorstwo 

Wielobranżowe 

ZBIG-BET Halina 

Paszkowska, Dorota 

Paszkowska Spólka 

Cywilna, Makowiec

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Garbarski "IRAL" 

Ireneusz Siekański, 

jedlińsk

 0,0100
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suma  0,0100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5  0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,5100

Opakowania z drewna150103R1Siódemka S.A., 

Warszawa

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Opakowania z drewna150103R1Carrefour Polska  Sp. z 

o.o., Warszawa

 51,0000

suma  51,0000

OGÓŁEM  51,0000

Odpady kory i korka030101 21R1Zakład Drzewny Karol 

Grzywacz, Lidia 

Grzywacz Sp. J., 

Zadobrze

 7,2000

suma  7,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R12  17,4900

suma  17,4900

OGÓŁEM  24,6900

Opakowania z papieru i tektury150101R14LOGIS Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

Zbigniew Petelski, 

Radom

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Opakowania z drewna150103R1PRZERÓB ODPADÓW 

SKÓR 

WYGARBOWANYCH 

Krzysztof Maksym, 

RADOM

 0,1000

suma  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  2,6300

suma  2,6300

OGÓŁEM  2,7300

Żelazo i stal170405R5PPUH "KOZBI" Zbigniew 

Kowalski, Jastrzębia

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000
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Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Obróbki 

Kamienia 

"WOŁKIEWICZ" S.C., 

Mrozy

 0,2300

Opakowania z drewna150103  0,3000

suma  0,5300

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,3650

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  10,7000

suma  11,0650

OGÓŁEM  11,5950

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112R14Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii, Solec nad 

Wisłą

 5,2000

suma  5,2000

OGÓŁEM  5,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R1"JAR-2000" Sp.z o.o., 

Warszawa

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Drewno170201R14BOJAN-ROAD Sp. z 

o.o., WARSZAWA

 12,3900

suma  12,3900

OGÓŁEM  12,3900

Opakowania z papieru i tektury150101R1HURTOWNIA 

ZAOPATRZENIA I 

ZBYTU RZEMIOSŁO 

SP. Z O.O. ZAKŁAD 

PRACY CHRONIONEJ, 

RADOM

 0,1200

Opakowania z drewna150103  0,1600

suma  0,2800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  1,3000

suma  1,3000

OGÓŁEM  1,5800

Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZETWÓRSTWO 

MIĘSNE MAREK 

PUSZKA, PRZYTYK

 0,0200

suma  0,0200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  4,0000
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suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0200

Opakowania z papieru i tektury150101R1ESOLL Sp.z o.o., 

Baniocha

 0,0600

Opakowania z drewna150103  0,1400

suma  0,2000

OGÓŁEM  0,2000

Opakowania z drewna150103R14Ardagh Glass S.A., 

Gostyń

 32,9000

Żelazo i stal170405  0,4300

suma  33,3300

OGÓŁEM  33,3300

Opakowania z papieru i tektury150101R14GOSPODARSTWO 

ROLNE-REGINA 

MIRECKA, 

SKRZYŃSKO

 0,0900

suma  0,0900

OGÓŁEM  0,0900

Opakowania z papieru i tektury150101R1Hodowla Drobiu - 

Żytkowice - Piotr Gnyś, 

Warszawa

 0,1200

Opakowania z drewna150103  0,1200

suma  0,2400

OGÓŁEM  0,2400

Opakowania z drewna150103R1Hortex Holding O/ZPOW 

w Skrzyńsku, 

Skrzyńsko

 54,0750

suma  54,0750

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R3  66,8500

suma  66,8500

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5  2 128,7300

suma  2 128,7300

OGÓŁEM  2 249,6550

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Dom Pomocy 

Społecznej w Gródku, 

Gródek

 8,0000

suma  8,0000

OGÓŁEM  8,0000

Odchody zwierzęce020106R14Zakład Masarski "Edlas" 

Głębocki Edward, 

Gostynin

 20,6100
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  6,9700

suma  27,5800

OGÓŁEM  27,5800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ZAKŁAD GARBARSKI 

"GARBOPOL" s.c., 

WRZOS

 3,3000

suma  3,3000

OGÓŁEM  3,3000

Odpadowa serwatka020580 18R14SPÓLDZIELNIA 

MLECZARSKA 

"MAZOWSZE", 

CHORZELE

 900,8000

suma  900,8000

OGÓŁEM  900,8000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14PP-H "Ralf" Pudelski 

Rafał, Gózd

 0,8000

suma  0,8000

OGÓŁEM  0,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Techniki 

Medycznej "Unimed", 

Radom

 0,0270

suma  0,0270

OGÓŁEM  0,0270

Opakowania z papieru i tektury150101R1"JOWA" J.PAFF, W. 

ROGOŚ, RADOM

 0,1700

suma  0,1700

OGÓŁEM  0,1700

Opakowania z drewna150103R14Lodziarnie Firmowe Sp. 

z o.o. S.K.A., Majdan

 10,8000

suma  10,8000

OGÓŁEM  10,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R1PPHU "MEBLO-FAL" 

IMPORT-EKPORT 

ROMAN FALIŃSKI, 

Milejowice

 0,0900

suma  0,0900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,3600

suma  0,3600

OGÓŁEM  0,4500
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Opakowania z papieru i tektury150101R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

BUDOWLANYCH I 

PREFABRYKACJI 

PRESBET, 

WARSZAWA

 0,2100

suma  0,2100

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R5  0,3900

suma  0,3900

OGÓŁEM  0,6000

Żelazo i stal170405R12MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACJI W 

RADIOMIU SP. Z O.O., 

RADOM

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.P.H.U. 

EKSPORT-IMPORT M. I 

M. MAJEWSCY, 

WACŁAWÓW

 0,0200

Opakowania z drewna150103  0,0400

suma  0,0600

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,2400

suma  0,2400

OGÓŁEM  0,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1"O-W" Spółka Akcyjna, 

Warszawa

 45,5800

suma  45,5800

OGÓŁEM  45,5800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14GARBARNIA 

NADARZYN Waldemar 

K. Malinowski, Nadarzyn

 5,5000

suma  5,5000

OGÓŁEM  5,5000

Opakowania z drewna150103R14P P H U JAN TECH S C, 

Milejowice

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

3859



Opakowania z papieru i tektury150101R14Mycie i Smarowanie 

Pojazdów Sebastian 

Muszyński, Grójec

 0,0200

suma  0,0200

OGÓŁEM  0,0200

Opakowania z drewna150103R1DSV Road Sp.  z o.o., 

Ołtarzew

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22R1Wojskowe Zakłady 

Elektroniczne Spółka 

Akcyjna, Zielonka

 0,9880

suma  0,9880

Żelazo i stal170405 45R14  0,0900

suma  0,0900

OGÓŁEM  1,0780

Opakowania z drewna150103R1PRZEDSIEBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"EKONAFT", RADOM

 0,1000

suma  0,1000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,3400

suma  0,3400

OGÓŁEM  0,4400

Opakowania z drewna150103R1Martpol Marta 

Brzozowska - Lipko, 

Radom

 0,0840

suma  0,0840

OGÓŁEM  0,0840

Opakowania z papieru i tektury150101R1MARO-DENT 

Labolatorium Protetyki 

Dentystycznej, Radom

 0,0400

suma  0,0400

OGÓŁEM  0,0400

Drewno170201R14JEDNOSTKA 

WOJSKOWA NR 4938 

W RADOMIU, RADOM

 7,0800

suma  7,0800

OGÓŁEM  7,0800

Opakowania z drewna150103R1DONG YANG 

ELECTRONICS SP. Z 

O.O., MŁAWA

 16,5710

suma  16,5710
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OGÓŁEM  16,5710

Opakowania z drewna150103R1"CHEMA" Spółdzielnia 

Pracy w Olesinie, DĘBE 

WIELKIE

 0,1500

suma  0,1500

OGÓŁEM  0,1500

Opakowania z papieru i tektury150101R1"PARTNER"APELSKI 

DARIUSZ, Pułtusk

 29,2720

Papier i tektura200101  0,5320

suma  29,8040

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306R3  3,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  4,3340

suma  7,3340

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  1 182,0500

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 211,9744

suma  3 394,0244

OGÓŁEM  3 431,1624

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład 

Usługowo-Produkcyjno-

Handlowy Stanisław 

Bartosiewicz, Czarnolas

 0,2400

suma  0,2400

OGÓŁEM  0,2400

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"PETROTEX" -SP. Z 

O.O. B.MACIEJEWSKI, 

R.MACIEJEWSKI SP.J., 

Płock

 43,1400

suma  43,1400

Opakowania z drewna150103R14  3,8600

suma  3,8600

OGÓŁEM  47,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Zakład 

Usługowo-Handlowy 

"TIMBEX" Wieslaw 

Gnoza, Myszyniec Stary

 0,4400

suma  0,4400

OGÓŁEM  0,4400

3861



Opakowania z papieru i tektury150101R1ANTILA JACHT Stocznia 

Jachtowa, 

 0,0700

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105 22  0,2100

suma  0,2800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,5000

suma  0,5000

OGÓŁEM  0,7800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5P.P.H.U Ośrodek 

Wczasowy MEXICANA 

s.c. Maria Sowińska, 

Zofia Mosiołek, 

Chlewiska

 1,4000

suma  1,4000

OGÓŁEM  1,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe 

"Jazienicki" Jazienicki 

Jerzy, Radom

 0,4500

Opakowania z papieru i tektury150101  0,1150

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  0,0420

Żelazo i stal170405  0,0800

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  0,0540

suma  0,7410

OGÓŁEM  0,7410

Odpady tworzyw sztucznych070213R15"PRO-WEY" Sp. z o.o., 

Otwock

 31,8920

suma  31,8920

OGÓŁEM  31,8920

Odchody zwierzęce020106 7R10"PUBLIMA" Sp.J. 

ZAKŁAD 

PRZETWÓRCZY 

MIĘSA, Ostrowiec 

Świętokrzyski

 3,4200

suma  3,4200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  3,6900

suma  3,6900
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OGÓŁEM  7,1100

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601R14Piekarnia 

"WYŚMIERZYCE" 

Paweł Bilke, Szydłowiec

 0,6800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101  3,0000

Opakowania z papieru i tektury150101  0,2500

suma  3,9300

OGÓŁEM  3,9300

Opakowania z papieru i tektury150101R1Zakład Metalowy 

"Żuchowski" s.c., 

Jedlińsk

 0,0200

Opakowania z drewna150103  0,0400

suma  0,0600

OGÓŁEM  0,0600

Opakowania z drewna150103R1BIMs PLUS FHH Sp. z 

o.o. Kielce Sp.k., Kielce

 0,4800

suma  0,4800

OGÓŁEM  0,4800

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14COMES 

SOKOŁOWSCY SP.J., 

SZYDŁOWIEC

 0,3400

suma  0,3400

OGÓŁEM  0,3400

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 

07

170508 49R14CONSTRUCTION 

GROUP SP Z O O, 

Piaseczno

 8 350,0000

suma  8 350,0000

OGÓŁEM  8 350,0000

Opakowania z drewna150103R1Cargill Poland Sp. z 

o.o., Warszawa

 11,7500

suma  11,7500

OGÓŁEM  11,7500

Aluminium170402R11Firma "WTÓRNIX" 

Andrzej Szymankiewicz, 

CIECHANÓW

 0,0100

Żelazo i stal170405  0,0900

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000
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Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501 17R14MLEKOMA Sp. z o.o. 

Zakład Przetwórstwa 

Mleka i Serwatki w 

Przasnyszu, 

PRZASNYSZ

 41,6000

suma  41,6000

OGÓŁEM  41,6000

Żelazo i stal170405 45R14Bumar Elektronika S.A. 

ul. Poligonowa 30 

(1954r.), Warszawa

 4,4600

suma  4,4600

OGÓŁEM  4,4600

Żużle odlewnicze100903R14ZAKŁAD MASZYN 

ROLNICZYCH 

ODLEWNIA ŻELIWA 

SZCZEŚNIAK, 

STĘPIEŃ, SOKÓŁ, 

RZUCÓW 

K/BORKOWIC

 27,0000

suma  27,0000

OGÓŁEM  27,0000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R14Zakład Utylizacji 

Odpadów Komun. w 

Kobiernikach k/Płocka 

Sp. z o.o., Kobierniki

 80,1400

suma  80,1400

OGÓŁEM  80,1400

Opakowania z papieru i tektury150101R1Uslugi Przewozowe Jan 

Walkiewicz, Sławno 17

 0,0200

suma  0,0200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R10  0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  0,7200

Drewno170201R1PPUH RADKOM SP. Z 

O.O., RADOM

 91,6400

suma  91,6400

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107R11  158,1800

suma  158,1800

OGÓŁEM  249,8200
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Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R14Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp z 

o.o., Pułtusk

 177,0000

suma  177,0000

OGÓŁEM  177,0000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180R5PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYCZNE  W 

SIEDLCACH Sp z o.o., 

SIEDLCE

 17 386,7000

Żelazo i stal170405  2,0000

suma  17 388,7000

OGÓŁEM  17 388,7000

Opakowania z drewna150103R14Drewmax Marian 

Błaszczyk, Łazy

 63,8000

suma  63,8000

OGÓŁEM  63,8000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R12MIEJSKI ZAKŁAD 

USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

PIONKACH, PIONKI

 157,9500

suma  157,9500

OGÓŁEM  157,9500

Opakowania z drewna150103R1Przedsiębiorstwo 

Wielobranzowe 

"ZBIG-BET" Halina 

Paszkowska, Makowiec

 0,0210

suma  0,0210

OGÓŁEM  0,0210

Opakowania z drewna150103R1Zakłady Mleczarskie 

"LAKTOPOL-A" Sp. z 

o.o., Łosice

 2,0000

suma  2,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  1 478,0000

suma  1 478,0000

OGÓŁEM  1 480,0000

Opakowania z drewna150103R14Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe 

"PIK", Wawrzyszów

 0,6400

suma  0,6400

OGÓŁEM  0,6400
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ZAKŁAD MASARSKI 

"KRAWCZYK", 

Mleczków

 2,3000

suma  2,3000

OGÓŁEM  2,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14WYTWARZANIE 

CZĘŚCI ZAMIENNYCH I 

AKCESORIÓW DO 

POJAZDÓW 

MECHANICZNYCH T. 

WOŁCZYŃSKI, RADOM

 0,2900

suma  0,2900

OGÓŁEM  0,2900

Opakowania z drewna150103R1ADDIT SP. Z O.O., 

WĘGRÓW

 149,0000

suma  149,0000

OGÓŁEM  149,0000

Drewno170201R5KOMUNALNA 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW W 

ŻYRARDOWIE, 

ŻYRARDÓW

 0,6000

suma  0,6000

OGÓŁEM  0,6000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14"TOMAR II" Stanisław 

Jarząbek & Barbara 

Jarząbek, Wierzbica

 1,9300

suma  1,9300

OGÓŁEM  1,9300

Żelazo i stal170405R14P P H U UNIMAR, 

Lipsko

 2,5000

suma  2,5000

OGÓŁEM  2,5000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

"FAMER", RADOM

 0,7000

suma  0,7000

OGÓŁEM  0,7000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Uslugowo 

Handlowe "PAOLA" S.C. 

Bogusław i Zbigniew 

Nowak, RADOM

 0,0800
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suma  0,0800

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222 27R14  0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,3300

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R10Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 

Glinojeck

 484,4000  57,0000

suma  484,4000  57,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805R13  153,7000  18,0900

suma  153,7000  18,0900

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  288,0000

suma  288,0000

OGÓŁEM  926,1000  75,0900

Opakowania z papieru i tektury150101R1Hodowla Drobiu  

Żytkowice Zenon Gnyś, 

Garbatka-Letnisko

 0,1400

Opakowania z drewna150103  0,0800

suma  0,2200

OGÓŁEM  0,2200

Opakowania z papieru i tektury150101R1SOUDAL 

MANUFACTURING Sp. 

z o.o., Pionki

 0,3650

Opakowania z drewna150103  6,8800

suma  7,2450

OGÓŁEM  7,2450

Gruz ceglany170102R12Zakład 

Produkcyjno-Usługowy 

"Al-Cu ZWROT" Andrzej 

Nałęcz, Przasnysz

 30,4800

suma  30,4800

OGÓŁEM  30,4800

Żelazo i stal170405R5ENERGA Serwis Sp. z 

o.o., Ostrołęka

 32,0000

suma  32,0000

OGÓŁEM  32,0000

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne 

niż wymienione w 03 01 04

030105R1PPHU GRANDRO s.c. 

GRAŻYNA I ANDRZEJ 

ROGALA, RADOM

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Odpadowa masa roślinna020103R3AGRA FOODS Sp.z 

o.o., Leszno

 37,7000
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suma  37,7000

Drewno170201R5  0,7000

Żelazo i stal170405  0,2500

suma  0,9500

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R10  2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  40,6500

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.U."HETMAN" Sp. z 

o.o., WARSZAWA

 108,7000

Opakowania z drewna150103  123,7000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  153,7000

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37200138  66,4000

suma  452,5000

Odpady ulegające biodegradacji200201R3  19,1000

suma  19,1000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R5  4,9000

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  277,0000

suma  281,9000

OGÓŁEM  753,5000

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504 47R14NAWITEL SP Z O O, 

Bielnay Wrocławskie

 18 152,0000

suma  18 152,0000

OGÓŁEM  18 152,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14GMINA 

ZBUCZYN/GMINNA 

OCZYSZCALNIA 

ŚCIEKÓW W 

ZBUCZYNIE, ZBUCZYN

 0,3000

suma  0,3000

OGÓŁEM  0,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14ZTS-ZCS Polska Sp. z 

o.o., Grójec

 389,0000

suma  389,0000

OGÓŁEM  389,0000

Drewno170201R1PETRO MECHANIKA 

Sp. z o.o., Płock

 43,2400

suma  43,2400

Żelazo i stal170405R12  0,6000
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suma  0,6000

OGÓŁEM  43,8400

Opakowania z drewna150103R1ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

SPOŻYWCZEGO 

MAKÓW SP. Z O.O., 

MAKÓW K. RADOMIA

 19,8000

suma  19,8000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380R10  53,0000

suma  53,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  36,5000

suma  36,5000

OGÓŁEM  109,3000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101R14EKO-RAFF Rafał 

Łapczyński, Przyłęk

 17,2000

Odpadowa papa170380  1,0000

suma  18,2000

OGÓŁEM  18,2000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14REMONTY MASZYN 

BUDOWLANYCH, 

Radom

 0,6500

suma  0,6500

OGÓŁEM  0,6500

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Lipsku, 

Lipsko

 315,0000

suma  315,0000

OGÓŁEM  315,0000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R5Odlewnia Metali 

Nieżelaznych Andrzej 

Gocławski, Warszawa

 0,0540

suma  0,0540

OGÓŁEM  0,0540

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R1ZAKŁAD PRZEMYSŁU 

DRZEWWNEGO SP.J. 

Z. BERNACIK R. 

BERNACIK, 

GARBATKA-LETNISKO

 0,1380

suma  0,1380

OGÓŁEM  0,1380
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Opakowania z papieru i tektury150101R1OSTBRUK Mieczysław 

Kurpiewski, Kruki

 0,0300

Opakowania z drewna150103  0,3000

suma  0,3300

OGÓŁEM  0,3300

Odpadowa masa roślinna020103 6R14GOSPODARSTWO 

WARZYWNICZO-PRZET

WÓRCZE SŁAWOMIR 

WYZIŃSKI, 

ZAKROCZYM

 222,7000

suma  222,7000

OGÓŁEM  222,7000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207R1W.W. SYSTEMY 

WITOLD WÓJCICKI, 

Teresin

 29,7000

suma  29,7000

OGÓŁEM  29,7000

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary020780 20R14REAL S.A., SIEDLCE  4 778,3000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28  531,9000

suma  5 310,2000

OGÓŁEM  5 310,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R1DAMAR S.J. D. Piasek, 

M. Piasek, A. Rębis, 

Radom

 0,1500

Opakowania z drewna150103  0,2200

suma  0,3700

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,2500

suma  0,2500

OGÓŁEM  0,6200

Opakowania z papieru i tektury150101R1P.P.H.U. "RENOMA" E. 

Kęska, 

 0,0200

suma  0,0200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  0,3500

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych040222 27  0,0200

suma  0,3700

OGÓŁEM  0,3900

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103R10"MK EKO" S.c. 

Mirosław Sekuła, 

Małgorzata Sekuła, 

Ponikwa

 2,8000
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suma  2,8000

OGÓŁEM  2,8000

Opakowania z drewna150103R1Stump-Hydrobudowa Sp. 

z o.o., Warszawa

 0,0500

suma  0,0500

OGÓŁEM  0,0500

Opakowania z papieru i tektury150101R1"MEGA-PLAST" s.c., 

Bożena Krzywiec, 

Andrzej Bodziachowski, 

Pionki

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Opakowania z papieru i tektury150101R1KOSS-MOTOR Zygmunt 

Kowal, Cerekiew

 0,0100

suma  0,0100

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  150,0000

suma  150,0000

OGÓŁEM  150,0100

Opakowania z papieru i tektury150101R1"JARPER" SP. Z O.O., 

WÓLKA KOSOWSKA

 24,4000

Opakowania z drewna150103  70,6000

Papier i tektura191201  50,4000

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06191207  32,0000

Papier i tektura200101  15,6000

suma  193,0000

Metale200140R5  3,2000

suma  3,2000

OGÓŁEM  196,2000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe  "KUGUAR" 

EKSPORT-IMPORT 

Jacek Gajda, WSOLA

 0,0800

Opakowania z drewna150103  0,4400

suma  0,5200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14  9,4000

suma  9,4000

OGÓŁEM  9,9200

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101R14Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o., Płońsk

 1 097,0000
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Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  726,0000

suma  1 823,0000

OGÓŁEM  1 823,0000

Opakowania z papieru i tektury150101R1STACJA PALIW 

"KONARPOL" Sp.j. 

Paweł Smaga, Wanda 

Sowińska, Ewa Smaga, 

WARKA

 0,2350

suma  0,2350

OGÓŁEM  0,2350

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28R14PKP PLK S.A., 

Warszawa

 16,5000

Drewno170201 41  52,5594

suma  69,0594

OGÓŁEM  69,0594

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380 12R14WARWIN S.A., WARKA  1 402,4000

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

100101 28  1 402,4000

suma  2 804,8000

OGÓŁEM  2 804,8000

Opakowania z papieru i tektury150101R1Mechanika Pojazdowa 

Blacharstwo-Lakiernictw

o Marian Ostrowski, 

Kołoząb

 0,0150

suma  0,0150

OGÓŁEM  0,0150

d) Unieszkodliwianie odpadów w instalacji i urządzeniach

Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Rodzaj odpadówKod 

odpadów

ProcesPosiadacz odpadów

Skratki190801D5ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ W 

MYSZYŃCU, 

MYSZYNIEC

 9,1000

Zawartość piaskowników190802  9,3000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  85,6000  12,8000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  185,2000
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suma  289,2000  12,8000

OGÓŁEM  289,2000  12,8000

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180103D9EMKA S.A., Żyrardów  1 433,8500

suma  1 433,8500

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i 

konserwanty służące do jej przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03)

180102D10  10,6039

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180103  5,5761

suma  16,1800

OGÓŁEM  1 450,0300

Skratki190801D5Przedsiębiorstwo Usług 

Inżynieryjno-Komunalny

ch Sp. z o.o., Sokołów 

Podlaski

 7,9000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  9,4000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  631,7000

suma  649,0000

OGÓŁEM  649,0000

Skratki190801D5Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Kotuniu, 

Kotuń

 0,0000

Zawartość piaskowników190802  43,9000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  52,8000  11,0000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  36,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  0,0000

Odpady z targowisk200302  2,0000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  3,1000

suma  138,5000  11,0000

OGÓŁEM  138,5000  11,0000

Skratki190801D5ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH 

"USKOM" SP.Z O.O., 

MŁAWA

 149,6800

Zawartość piaskowników190802  26,3200
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Minerały (np. piasek, kamienie)191209  7 925,3000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  132,0400

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  320,5400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  2 385,5200

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  20,6200

Odpady wielkogabarytowe200307  575,1400

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  8,4400

suma  11 543,6000

OGÓŁEM  11 543,6000

Skratki190801D5Zakład Usług 

Komunalnych Nowe 

Miasto Nad Pilicą, Nowe 

Miasto nad Pilicą

 3,0700

Zawartość piaskowników190802  1,3800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  15,8600

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  492,9400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  3,7200

suma  516,9700

OGÓŁEM  516,9700

Zużyte opony160103D1Sobo-Trans-Sped 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Włodzimierz Sołtysiak, 

Zielonka

 32 860,0600

suma  32 860,0600

OGÓŁEM  32 860,0600

Skratki190801D5ZAKŁAD USŁUG 

REMONTOWYCH I 

KONSERWACYJNYCH, 

ŻUROMIN

 3,9800

Zawartość piaskowników190802  2,2800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  1 952,4800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  32,2000

suma  1 990,9400

OGÓŁEM  1 990,9400
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Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204D9Zakłady Mięsne 

"OLEWNIK-BIS" Sp. z 

o.o., Świerczynek

 1 029,3200

suma  1 029,3200

OGÓŁEM  1 029,3200

Wodorotlenek amonowy060203D8FRUBELLA 

PROCESSING SP. Z 

O.O., BIAŁOBRZEGI

 2,0000

suma  2,0000

OGÓŁEM  2,0000

Skratki190801D5Gospodarka Komunalna 

:Stara biała" Sp. z o.o., 

Biała

 4,1000

suma  4,1000

OGÓŁEM  4,1000

Skratki190801D5Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Broku, 

Brok

 9,0200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  109,4400  52,6400

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  665,8000

suma  784,2600  52,6400

OGÓŁEM  784,2600  52,6400

Odpadowa tkanka zwierzęca020102D9PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

AMBA Sp. z o.o., 

Radzanów

 36,1400

Odchody zwierzęce020106  0,3250

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka 

inne niż wymienione w 02 01 80

020181  268,6880

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności020182  330,0690

Inne niewymienione odpady020199  1,0800

Odpady z mycia i przygotowywania surowców020201  12,6890

Odpadowa tkanka zwierzęca020202  395,6380

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020203  62,7040

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020204  606,4460

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał 

szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z 

produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 

02 02 80

020281  156,0240
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Inne niewymienione odpady020299  5,9700

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304  22,5760

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381  11,1310

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania

020501  91,4890

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020502  31,0000

Odpadowa serwatka020580  23,4400

Zwroty kosmetyków i próbek070681  0,5000

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 

03 80

160306  0,1600

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne 

do spożycia

160380  2 341,0140

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03180104  12,0050

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02180203  9,0410

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia 

zwierzęcego i roślinnego

190502  1,9050

Skratki190801  146,7970

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  55,6600

Oleje i tłuszcze jadalne200125  2,4920

suma  4 624,9830

OGÓŁEM  4 624,9830

Wstępnie przemieszane odpady składające się z co 

najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

190204D9"TUZAL" SP. Z O.O., 

WESOŁA-ZIELONA

 0,0300

suma  0,0300

OGÓŁEM  0,0300

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301D5GMINA MOCHOWO, 

Mochowo

 8,0300

suma  8,0300

OGÓŁEM  8,0300

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020705D8Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w Piasecznie 

Sp. z o.o., Piaseczno

 100,0000  5,0000

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  4,0000

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 

01

161002  1 920,0000  96,0000

Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne 

niż wymienione w 16 10 03

161004  1,0000  0,0500

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  23,0000  0,2760
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Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  1 343,1650

Osady z klarowania wody190902  7,2300  0,0400

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  17,0000  0,3400

suma  3 415,3950  101,7060

OGÓŁEM  3 415,3950  101,7060

Szlamy z kolektorów130503D4"KOZAK" 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGO-HANDLOWE, 

Warszawa

 3,0000

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  6,0000

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  774,2800

Inne niewymienione odpady160799  200,0000

Zawartość piaskowników190802  4,5000

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

190809  669,7800

Inne niewymienione odpady190899  36,5000  2,0000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  66,0000  10,0000

suma  1 760,0600  12,0000

OGÓŁEM  1 760,0600  12,0000

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105D5ENEA WYTWARZANIE 

S.A., Świerże Górne

 37 130,4000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121  3 573,0000  1 650,7000

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  353 279,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  224,4000

suma  394 207,5000  1 650,7000

OGÓŁEM  394 207,5000  1 650,7000

Skratki190801D5Miejsko-Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej 

w Serocku, Serock

 0,1500

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  388,5000

suma  388,6500

OGÓŁEM  388,6500

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301D1Samorządowy Zakład 

Usług Komunalnych, 

Szydłowiec

 1 887,4000

Odpady z targowisk200302  9,4000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  42,5000
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suma  1 939,3000

OGÓŁEM  1 939,3000

Odpadowa serwatka020580D8ZAKŁAD 

WODOCIĄGÓW I 

KANALIZACJI Sp. z 

o.o., GRODZISK 

MAZOWIECKI

 284,0000

Odpady z destylacji spirytualiów020702  42,4020

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  571,0000  5,7100

suma  897,4020  5,7100

OGÓŁEM  897,4020  5,7100

Skratki190801D5Oczyszczalnia ścieków 

w miejscowości Jedlina, 

WODYNIE

 0,3000

Zawartość piaskowników190802  3,9000

suma  4,2000

OGÓŁEM  4,2000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503D5Miejski Zakład 

Oczyszczania w 

Wołominie Sp. z o.o., 

Wołomin

 707,2200

Inne niewymienione odpady190599  608,3000

Skratki190801  130,4100

Zawartość piaskowników190802  412,0600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  12 242,2000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  74,4800

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 708,7500

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  466,0400

suma  16 349,4600

OGÓŁEM  16 349,4600

Skratki190801D5KOZIENICKA 

GOSPODARKA 

KOMUNALNA Sp. z 

o.o., KOZIENICE

 10,2000

Zawartość piaskowników190802  100,1000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  216,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  3 744,9000

Odpady z targowisk200302  15,8000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  154,8000
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suma  4 242,5000

OGÓŁEM  4 242,5000

Odpadowa serwatka020580D8OKRĘGOWA 

SPÓŁDZIELNIA 

MLECZARSKA 

"GARWOLIN", WOLA 

RĘBKOWSKA

 2 736,0000

suma  2 736,0000

OGÓŁEM  2 736,0000

Skratki190801D5ZAKŁAD KOMUNALNY 

W GRUDUSKU, 

GRUDUSK

 2,0000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  84,0000  11,0000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  216,0000

suma  302,0000  11,0000

OGÓŁEM  302,0000  11,0000

Skratki190801D5ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ W 

ZAKROCZYMIU - 

Oczyszczalnia Ścieków 

w Zakroczymiu, 

ZAKROCZYM

 89,3000

Zawartość piaskowników190802  40,3000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  3 288,5000

Odpady z targowisk200302  260,5000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  2,0000

Odpady wielkogabarytowe200307  177,1000

suma  3 857,7000

OGÓŁEM  3 857,7000

Skratki190801D10Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji w m.st. 

Warszawie S.A., 

Warszawa

 211,9400

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  99 219,0000  25 378,9600

suma  99 430,9400  25 378,9600

OGÓŁEM  99 430,9400  25 378,9600

Popioły lotne z węgla100102D14Warbud - Beton Sp. z 

o.o., Warszawa

 0,0000

suma  0,0000

OGÓŁEM  0,0000
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Zawartość piaskowników190802D5Zakład Obsługi 

Rolnictwa w Troszynie, 

Troszyn

 3,1000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  101,9000

suma  105,0000

OGÓŁEM  105,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101D5ZARZĄD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I 

MIESZKANIOWEJ, 

NASIELSK

 14,3800

Skratki190801  16,1100

Zawartość piaskowników190802  16,8200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  148,4700  23,7600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  5,5000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  142,0300

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 157,4600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  68,6300

suma  1 569,4000  23,7600

OGÓŁEM  1 569,4000  23,7600

Skratki190801D5Samorządowy Zakład 

Gospodarki Komunalnej 

w Łochowie, ŁOCHÓW

 43,2000

Zawartość piaskowników190802  38,7300

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  495,0400  60,4300

Osady z klarowania wody190902  4,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  155,7700

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  149,8600

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 026,2200

Odpady z targowisk200302  28,8800

Odpady wielkogabarytowe200307  89,7700

suma  2 032,2700  60,4300

OGÓŁEM  2 032,2700  60,4300

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301D5Oczyszczalnia ścieków 

Żelków, Żelków

 83,1000

suma  83,1000

OGÓŁEM  83,1000

Minerały (np. piasek, kamienie)191209D1"KOBE" Kotowska 

Bernarda, Duczki

 366,7200
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  378,1400

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 241,5000

suma  1 986,3600

OGÓŁEM  1 986,3600

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604D5ZAKŁAD UTYLIZACJI 

ODPADÓW Sp. z o.o. w 

SIEDLCACH, SIEDLCE

 176,1000

Skratki190801  21,8000

Zawartość piaskowników190802  31,6000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  25 175,8000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 230,6000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  25,6000

suma  26 661,5000

OGÓŁEM  26 661,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301D5Gmina Stara Kornica, 

Stara Kornica

 36,4000

suma  36,4000

OGÓŁEM  36,4000

Zawartość piaskowników190802D5Miejska Oczyszczalnia 

Ścieków w Ostrowii 

Mazowieckiej, Ostrów 

Mazowiecka

 33,4000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  7 331,5100

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  12,0000

suma  7 376,9100

OGÓŁEM  7 376,9100

Skratki190801D5GMINA OROŃSKO, 

OROŃSKO

 3,4000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  496,8000  39,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  750,5000

suma  1 250,7000  39,7000

OGÓŁEM  1 250,7000  39,7000

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione 

w 01 04 07

010410D5ZAKŁADY 

GÓRNICZO-METALOW

E "ZĘBIEC" SA, 

ZĘBIEC

 28,4200

3881



Inne niewymienione odpady010499  123,7000

suma  152,1200

OGÓŁEM  152,1200

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070703D9Wojskowy Ośrodek 

Farmacji i Techniki 

Medycznej, Celestynów

 0,2830

Tekstylia191208  0,0820

suma  0,3650

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje 

niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy 

toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

020108D10  0,0500

Odpady zawierające rtęć060404  0,2730

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  0,0650

Filtry olejowe160107  0,0240

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 

substancje niebezpieczne

180106  0,5000

Leki inne niż wymienione w 18 01 08180109  19,4250

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne 

do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy 

do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwi

180202  0,0070

suma  20,3440

OGÓŁEM  20,7090

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki 

chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w 

tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i 

analitycznych

160506D9Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., 

Wołomin

 0,1000

suma  0,1000

OGÓŁEM  0,1000

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304D1"EKO TEAM" Sp. z o.o., 

Węgrów

 27,0000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  4,6300

Skratki190801  7,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  333,2100

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  108,9900
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  361,7300

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  10,0000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  5,4900

suma  858,8500

OGÓŁEM  858,8500

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305D5Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

w Płońsku Sp. z o.o. 

Oczyszczalnia Ścieków, 

Płońsk

 13,8000

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  90,7000

Tworzywa sztuczne170203  0,1000

Odpadowa papa170380  32,1000

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  747,7000

Skratki190801  78,0000

Zawartość piaskowników190802  47,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  9 212,5000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  934,1000

suma  11 156,0000

OGÓŁEM  11 156,0000

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101D5ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH W 

PUŁTUSKU, PUŁTUSK

 14,6400

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  6,6400

Skratki190801  55,7400

Zawartość piaskowników190802  113,8200

Osady z klarowania wody190902  13,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  2 969,6200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  49,6800

Odpady z targowisk200302  61,8200

Odpady wielkogabarytowe200307  18,4000

suma  3 304,0600

OGÓŁEM  3 304,0600
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212D5"EKO-SAM BIS" Sp. z 

o.o., Jakubów

 68,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  34,0000

suma  102,5000

OGÓŁEM  102,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301D5Urząd Gminy Latowicz, 

Latowicz

 54,6000

suma  54,6000

OGÓŁEM  54,6000

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501D5Ostrołęckie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o., 

Ostrołęka

 177,5600

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  18 358,6400

Skratki190801  245,4600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  2 705,8600

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  1 509,4600

suma  22 996,9800

OGÓŁEM  22 996,9800

Skratki190801D5Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Pilawie, 

PILAWA

 30,0400

Zawartość piaskowników190802  10,4300

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  10,3000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  119,3800

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  3,9500

suma  174,1000

OGÓŁEM  174,1000

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121D5Energa Elektrownie 

Ostrołęka S.A., 

Ostrołęka

 1 775,7200  1 775,7200

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  11,5800

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  201 611,7300

Mikrosfery z popiołów lotnych100181  519,1700

suma  203 918,2000  1 775,7200

OGÓŁEM  203 918,2000  1 775,7200
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Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605D1Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej Sierpc, 

Sierpc

 91,4150

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  117,9200

Skratki190801  45,4600

Zawartość piaskowników190802  7,9400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  8 498,0000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  471,5400

Odpady z targowisk200302  19,9600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  219,8800

suma  9 472,1150

OGÓŁEM  9 472,1150

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 

13

060314D9MENNICA POLSKA 

S.A., WARSZAWA

 0,8830

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  191,9210

Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11110112  17,9800

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,9990

suma  211,7830

OGÓŁEM  211,7830

Skratki190801D5NASIELSKIE 

BUDOWNICTWO 

MIESZKANIOWE SP Z 

O O, Nasielsk

 1,3200

Zawartość piaskowników190802  1,2100

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  16,9500

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  9,3400

suma  28,8200

OGÓŁEM  28,8200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805D1URZĄD MIASTA 

ŁASKARZEW, 

ŁASKARZEW

 80,0000  25,5000

suma  80,0000  25,5000

OGÓŁEM  80,0000  25,5000

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306D8Miejska Oczyszczalnia 

Ścieków w Węgrowie, 

Węgrów

 17,5000  7,0000

suma  17,5000  7,0000

OGÓŁEM  17,5000  7,0000
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Odpady ulegające biodegradacji200201D1Zakład Robót 

Ogrodniczych i 

Brukarskich P. Curyło J. 

Luberek s.c., Warszawa

 24,2400

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  8,7500

suma  32,9900

OGÓŁEM  32,9900

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 

11

190112D5Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania m.st. 

Warszawie Sp. z o.o., 

Warszawa

 5 508,1200

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  63 464,7600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  4 085,8200

suma  73 058,7000

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów 

odlotowych

190110D10  44,9200

Papier i tektura200101  14,4400

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  42,4000

Odzież200110  0,6000

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  7,6790

Tworzywa sztuczne200139  0,7800

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  7,2700

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  41 524,6900

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  26,3350

suma  41 669,1140

OGÓŁEM  114 727,8140

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020704D8COCA-COLA HBC 

POLSKA SP. Z O.O., 

WARSZAWA

 804,5000

suma  804,5000

OGÓŁEM  804,5000

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501D1Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Grodzisku 

Mazowieckim Sp. z o.o., 

Grodzisk Mazowiecki

 7 324,3900
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  468,6000

suma  7 792,9900

Zawartość piaskowników190802D8  5,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  91,0000

Odpady ulegające biodegradacji200201  132,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  9 488,5000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  313,9000

suma  10 031,1000

OGÓŁEM  17 824,0900

Skratki190801D5ZAKŁAD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ 

JEDLIŃSK, JEDLIŃSK

 2,4200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  20,1200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  102,5200

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  687,4200

suma  812,4800

OGÓŁEM  812,4800

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503D5Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp.z o.o., 

Stoczek

 1 864,9900

Skratki190801  9,7000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  54,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  620,9600

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  60,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  885,2600

Odpady z targowisk200302  4,6930

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  2,3950

suma  3 503,3980

OGÓŁEM  3 503,3980
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Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104D5PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG 

KOMUNALNYCH SP Z 

O.O. w Ciechanowie, 

CIECHANÓW

 20,0200

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  2,5000

Szkło170202  0,2800

Tworzywa sztuczne170203  3,8400

Odpadowa papa170380  66,0200

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  129,2300

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  6,1000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  117,3600

Skratki190801  175,8200

Zawartość piaskowników190802  213,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  1,3200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  15 067,5000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  479,1800

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  66,0600

Odpady wielkogabarytowe200307  175,4600

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  124,5400

suma  16 648,3300

OGÓŁEM  16 648,3300

Skratki190801D5Urząd Gminy Cegłów, 

Cegłów

 3,4000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  354,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  17,5000

suma  375,4000

OGÓŁEM  375,4000

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów090101D9Bumar Elektronika S.A. 

ul. Poligonowa 30 

(1954r.), Warszawa

 0,4750

Roztwory utrwalaczy090104  0,2350

suma  0,7100

OGÓŁEM  0,7100
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Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501D5Zakład Utylizacji 

Odpadów Komun. w 

Kobiernikach k/Płocka 

Sp. z o.o., Kobierniki

 1 354,0800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  2 122,3600

suma  3 476,4400

OGÓŁEM  3 476,4400

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach

130501D9Awas-Serwis Sp. z o.o., 

Warszawa

 279,8950

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502  234,2900

Szlamy z kolektorów130503  123,0000

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach130507  3,3580

Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 

olejów w separatorach

130508  5 195,3180

suma  5 835,8610

OGÓŁEM  5 835,8610

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa

020601D5PPUH RADKOM SP. Z 

O.O., RADOM

 0,3400

Szkło170202  2,3800

Odpadowa papa170380  442,8400

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03

170604  1 421,9300

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01

170802  13,9800

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  9 980,5900

Inne niewymienione odpady190599  8 326,5200

Skratki190801  606,3400

Zawartość piaskowników190802  429,5400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  30 748,1000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  287,5600

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  8,7200

suma  52 268,8400

OGÓŁEM  52 268,8400

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503D5REMONDIS DROBIN 

Komunalna Sp. z o.o., 

DROBIN

 902,1800

Skratki190801  10,2700
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  82,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  1,2800

suma  996,5300

OGÓŁEM  996,5300

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury

030307D5Związek Komunalny 

"Nieskażone 

Środowisko", Łosice

 108,0000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  2,3000

Odpadowa papa170380  0,3000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  25,0000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 858,3900

Odpady wielkogabarytowe200307  9,1000

suma  2 003,0900

OGÓŁEM  2 003,0900

Inne niewymienione odpady170182D5Zakład Usług 

Komunalnych w Warce 

Sp. z o.o., Warka

 111,6900

Skratki190801  0,2500

Zawartość piaskowników190802  79,7000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  450,0000

Osady z dekarbonizacji wody190903  159,1800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 231,6000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  5 696,3000

Odpady z targowisk200302  130,3300

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  707,9700

suma  8 567,0200

OGÓŁEM  8 567,0200

Skratki190801D5Urząd Gminy w 

Strzegowie, Strzegowo

 1,9900

Zawartość piaskowników190802  5,4900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  23,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  12,0000

suma  42,9800

OGÓŁEM  42,9800

Odpady z upraw hydroponicznych020183D5URZĄD GMINY W 

KUCZBORKU-OSADZIE, 

Kuczbork

 0,7000

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381  3,7000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  49,5000
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Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  150,3600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  5,2000

suma  209,4600

OGÓŁEM  209,4600

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503D5MPK Sp. z .o.o., 

Ostrołęka

 2 824,0700

suma  2 824,0700

OGÓŁEM  2 824,0700

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503D5SATER OTWOCK SP. Z 

O.O., OTWOCK

 6 153,1800

Inne niewymienione odpady190599  1 985,5600

Skratki190801  735,4400

Zawartość piaskowników190802  187,7200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 

19 12 11

191212  28 958,2600

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 887,6300

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  91,5900

suma  39 999,3800

OGÓŁEM  39 999,3800

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa

020304D4REAL S.A., SIEDLCE  7,5000

suma  7,5000

Osady z klarowania wody190902D8  1,2000

suma  1,2000

OGÓŁEM  8,7000

Kwasy trawiące110105D9PTAK s.c. A.M.B. Ptak, 

RADOM

 4,7000

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne110111  448,0000

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje 

niebezpieczne

110113  0,0330

suma  452,7330

OGÓŁEM  452,7330

Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania 

gazów odlotowych

190105D5ORLEN EKO Sp. z o.o., 

PŁOCK

 35,1200

Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów 

odlotowych

190106  1 673,4530

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  22,6200

suma  1 731,1930

Osady z dna zbiorników050103D10  13,8600
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Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

050109  5 021,2550  5 021,2550

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

080111  21,3800

Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)130703  0,4970

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  0,0400

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  22,8800  22,8800

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09

190810  3 588,9800  3 588,9800

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

190812  6 255,1810  6 255,1810

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające 

substancje niebezpieczne

191211  1 216,1620

suma  16 140,2350  14 888,2960

Odpady tytoniowe020382D13  0,0400

Osady z dna zbiorników050103  150,4000

Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń050106  185,9200

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

zawierające substancje niebezpieczne

050109  222,3000  222,3000

Osady z uzdatniania wody kotłowej050113  7,9600  7,9600

Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej050116  27,5800

Inne niewymienione odpady050199  87,2000  87,2000

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)061302  29,6000

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070108  5,3800

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne070110  64,2000

Inne niewymienione odpady070199  0,0400

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne070208  1,0200

Odpady tworzyw sztucznych070213  177,5000

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy070280  0,9800

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych100104  2,1800

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w 

separatorach

130501  10,8000

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach130502  4,6200

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  11,2000

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110  11,0000

3892



Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe 

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

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

150202  13,7000

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 

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

wymienione w 15 02 02

150203  3,1800

Organiczne odpady zawierające substancje 

niebezpieczne

160305  0,2400

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 

05 07 lub 16 05 08

160509  14,0150

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty160708  2,2000  2,2000

Inne niewymienione odpady160799  11,1800

Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne168101  9,3800

Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów 

odlotowych

190110  15,6600

Skratki190801  1,0400

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne 

niż wymienione w 19 08 09

190810  7,7600  7,7600

Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego 

niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

190813  358,4600  358,4600

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne190905  29,4270

suma  1 466,1620  685,8800

OGÓŁEM  19 337,5900  15 574,1760

e) Unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami

R Lp.

ProcesPosiadacz odpadów Rodzaj odpadówKod 

odpadów

Masa odpadów poddana unieszkodliwianiu [Mg]

Sucha masa odpadówMasa odpadów

Skratki190801D5Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej, Różan

 3,5100

Zawartość piaskowników190802  3,9200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  301,3000  42,1800

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  354,7100

suma  663,4400  42,1800

OGÓŁEM  663,4400  42,1800

Opakowania z papieru i tektury150101D5ZAKŁAD KOMUNALNY 

W GRUDUSKU, 

GRUDUSK

 1,0000
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Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3,0000

suma  4,0000

OGÓŁEM  4,0000

Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 

bardzo toksyczne i toksyczne)

150110D10Bumar Amunicja S.A. 

Oddział WSK 

"PZL-WarszawaII" w 

Warszawie, Warszawa

 0,6900

Inne materiały wybuchowe160403  9,6880

suma  10,3780

OGÓŁEM  10,3780

Materiały izolacyjne zawierające azbest170601D5Firma 

Remontowo-Budowlana 

"AZKEL" Krystian 

Kamiński, Sokołów 

Podlaski

 2,7000

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  876,9700

suma  879,6700

OGÓŁEM  879,6700

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603D9Reichle & De-Massari 

Produkcja, Warszawa

 0,0450

suma  0,0450

OGÓŁEM  0,0450

Inne materiały wybuchowe160403D10FAM-PIONKI SP. Z 

O.O., PIONKI

 0,0240

suma  0,0240

OGÓŁEM  0,0240
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Dział 5. Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi

Organ wydający

06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/23/6794060

000538975

5691550093

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy w Strzegowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.7624-36/2010 2010-09-30

do:

od: 2010-09-30 Starostwo Powiatowe

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 23.500

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3895



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/24/2756601

611015945

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Sierpc - Oczyszczalnia Miłobędzyn

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ZŚ.6223-2/06 2006-02-18

do:

od: 2006-02-18

2016-02-28

Starosta Powiatowy 

Sierpc

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 11.000  0.220

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3896



Organ wydający

08-117 WODYNIE, ul. SIEDLECKA 43

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-25/631 26 58

000550580

8211661659

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jedlina

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 57,600
 23,850

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,840  4,960

 0,350  0,390 0,430

 27,900 19,800

 1,910 1,240  1,580

 29,000 16,000  22,500

 1,110 0,47  0,790

 37,500 22,300  29,900
 84,200  154,000  119,100

 1,400  1,910  1,660

 5,000 2,940  3,970

 1 118,000 1 000,000  1 059,000

 6,080
 0,180 0,100  0,140

 31,500 17,200  24,350

 74,000 41,000

 12,400 6,300  9,350

odwadnianie osadów na prasie taśmowej a nastepnie czasowo magazynowane na terenie oczyszczalni

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 10.000  4.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3897



Organ wydający

09-402 Płock, ul. Gradowskiego 11

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-24 364 42 00

610409926

7742369968

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Wodociągi Płockie Sp.  z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WŚR-P/6620/5/20

03

2003-04-22

do:

od: 2003-04-22

2013-03-31

Wojewoda Mazowiecki

PŚ-IV.7243.9.201

3.AW

2013-04-04

do:

od: 2013-04-04

2023-04-02

Marszałek Woj. 

Mazowieckiego

 60,030
 22,530

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 43,000 43,000  43,000

 2,370  3,770

 0,260  0,290 0,360

 25,000 20,500

 3,250 2,660  3,030

 34,100 25,700  28,870

 0,710 0,46  0,600

 108,000 77,000  94,400
 136,000  172,000  154,670

 0,860  1,080  1,000

 4,470 3,680  4,040

 8 289,000 6 908,000  7 419,670

 4,840
 0,600 0,310  0,450

 29,600 19,700  24,400

 62,200 57,700

 8,100 7,600  7,870

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 8,526.410  1,921.000

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3898



Organ wydający

09-230 Bielsk, ul. Glinki 

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-24 2615505

000533587

7761151733

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków w Bielsku

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 640,000
 90,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 15,570  15,570

 90,000 90,000

 13,400 13,400  13,400

 1,000 1,00  1,000

 1,300 1,300  1,300
 18,000  18,000  18,000

 2,800  2,800  2,800

 8,100 8,100  8,100

 15,570
 6,930 6,930  6,930

 5,000 5,000  5,000

 640,000 640,000

 6,600 6,600  6,600

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1.100  1.100

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3899



Organ wydający

08-412 Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/25/6359070

000533469

8261386190

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy Borowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3900



Organ wydający

26-425 ODRZYWÓŁ, ul. WARSZAWSKA 53

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

048/67 16057 wew. 42

000545320

7981259102

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy w Odrzywole

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RS.I..6223/4c/200

4

2004-03-11

do:

od: 2004-03-11

2014-03-31

Starosta Przysuski

 70,100
 5,610

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 5,220

 0,190

 1,500

 52,300

 0,260

 28,000
 156,000

 6,020

 1,170

 809,000

 0,320

 13,900

 6,500

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 46.100  1.800

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 46,100 Danuta Bogulas  4,94

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1423

14

1423042

 1

66,67

0006numer obrębu geodezyjnego

3901



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

141128512

7621945083

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 67,000
 32,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 3,600

 0,320

 2,320

 25,300

 0,740

 267,000
 162,000

 2,060

 3,450

 1 340,000

 0,025

 12,900

 7,400

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 35.800  23.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1435

14

1435012

 1

1931/12

numer obrębu geodezyjnego

3902



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/25/7541245

142727150

8262172692

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3903



Organ wydający

07-410 OSTROŁĘKA, ul. Kurpiowska 21

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-29 7694766

550388739

7580000344

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

Spółka z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

PŚ-IV.7243.83.1.2

011.PS

2012-01-09

do:

od: 2012-01-09

2022-01-08

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

GKOŚ.6233.14.20

11

2011-05-17

do:

od:

2021-04-30

PREZYDENT MIASTA 

OSTROŁĘKA

 39,430
 32,540

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,350  2,760

 0,240  0,710 1,340

 43,700 28,500

 2,290 0,710  1,690

 19,600 17,000  17,870

 0,090 0,04  0,070

 20,400 9,100  14,770
 121,000  257,000  187,830

 1,400  1,400  1,400

 41,100 9,840  22,060

 961,000 161,000  620,830

 3,270
 0,300 0,240  0,290

 10,500 7,000  8,840

 48,700 33,600

 12,410 8,900  11,100

fermentacja metanowa, odwadnianie na wirówkach dekantacyjnych, higienizacja wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 5,600.040  1,348.230

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 252,000 Mariusz Dudziak  1,67

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415042

 1

1286,1280

0024numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 180,000 Sławomir 

Dzięgielewski

 1,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415062

 2

85

0016numer obrębu geodezyjnego

3904



średnia 5 342,000 Jan Drabot  2,22

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415042

 3

11/2

0034numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 306,000 Wroński  2,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415042

 4

13/2,14/2

0034numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 720,000 Sławomir 

Dzięgielewski

 5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415062

 5

39/1

0016numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 270,000 Eugeniusz Bałon  1,89

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415062

 6

1

0023numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 561,660 ENERGA Elektrownie 

Ostrołęka S.A.

 100,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415062

 7

1193

numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 144,000 MARIUSZ DUDZAIK  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415042

 8

444,461

0024numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 468,000 Ewa Kadłubowska  3,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415042

 9

232

0004numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 306,000 JAN Drabot  2,22

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415042

 10

330,334

0024numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 342,000 Piotr Mierzejewski  2,47

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411052

 11

38,39,40,73,74

0007numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 540,000 Piotr Mierzejewski  3,78

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411052

 12

86,98

0007numer obrębu geodezyjnego

3905



średnia 5 432,000 Kazimierz Sobotka  2,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1416

14

1416102

 13

481

0019numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

22/2082351

143428980

5213613031

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

OCZYSCZALNIA ŚCIEKÓW SAUR KONSTANCJA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 57,900
 28,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 295,000 295,000  295,000

 2,110  2,180

 0,340  0,400 0,460

 29,000 28,000

 0,460 0,350  0,400

 33,000 33,000  33,000

 0,997 0,82  0,909

 27,900 21,600  24,700
 259,000  389,000  324,000

 1,440  2,890  2,160

 2,820 1,930  2,370

 939,000 548,000  743,000

 2,250

 35,000 19,900  27,400

 58,800 57,000

 7,600 6,600  7,100

ODWADNIANIE MECHANICZNE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 282.000  78.900

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 300,000 Olga Jagielińska  79,14

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1013

10

1013023

 1

548

numer obrębu geodezyjnego

3906



średnia 132,000 Kompostownia 

Warszawa

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1465

14

1465011

 2

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Łęczeszyce, 120, 05-622 Belsk Duży

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/48/6611177

140789878

7971947415

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

"ALPEX" Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RS-7644/O/21/09 2009-05-22

do:

od:

2019-05-22

STAROSTA GRÓJECKI

RS-7644/O/63/09 2009-08-17

do:

od:

2019-08-17

STAROSTA GRÓJECKI

RS-7644/O/48/10 2010-05-31

do:

od:

2019-05-22

STAROSTA GRÓJECKI

 60,500
 34,350

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,960  3,080

 0,090  0,125 0,160

 48,000 20,700

 0,300 0,240  0,270

 2,900 1,840  2,370

 0,020 0,02  0,020

 134,000 70,800  102,400
 22,300  25,500  23,900

 0,500  1,000  0,750

 1,210 0,640  0,925

 155,000 140,000  147,500

 3,200
 0,090 0,010  0,050

 61,700 29,600  45,650

 67,800 52,300

 7,500 6,800  7,150

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 133.000  45.600

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 19,65

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406012

 1

48,37/1,37/2,37/3,37/4,37/5,37/7

numer obrębu geodezyjnego

3907



Organ wydający

05-622 Bielsk Duży, ul. Szkolna 9

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

(48) 661-19-14

672897290

7971840769

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RS.6220.1.45.201

3.JB

2013-10-30

do:

od:

2023-10-29

Starosta Grójecki

RS-6223-67/03 2003-10-31

do:

od:

2013-10-31

Starosta Grójecki

 47,400
 23,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,790  2,250

 0,230  0,260 0,280

 28,200 18,000

 0,850 0,600  0,730

 6,540 5,560  6,070

 1,260 0,69  0,980

 13,600 11,800  12,700
 65,300  67,200  66,250

 0,530  0,620  0,580

 26,400 19,600  23,000

 530,000 417,000  473,500

 2,700
 0,200 0,110  0,160

 10,400 9,900  10,150

 50,500 44,300

 12,400 12,100  12,250

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 333.580  63.650

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3908



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/22/ 7394200

146319317

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 54,450
 22,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,450  3,900

 0,220  0,280 0,340

 24,800 20,100

 1,370 0,870  1,120

 14,400 12,300  13,350

 0,280 0,14  0,210

 13,500 11,000  12,250
 208,000  253,000  230,500

 1,100  1,230  1,160

 14,100 13,600  13,850

 696,000 647,000  671,500

 4,340
 0,230 0,170  0,200

 10,800 9,650  10,220

 56,600 52,300

 12,200 12,100  12,150

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1.000  0.200

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średniaBIO-med Kielce

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1436

14

1436053

 1

numer obrębu geodezyjnego

3909



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/41/ 2711377

291010004

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Brody

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 74,200
 32,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,440  6,440

 0,390  0,390 0,390

 32,900 32,900

 2,380 2,380  2,380

 21,300 21,300  21,300

 0,130 0,13  0,130

 17,700 17,700  17,700
 12,600  12,600  12,600

 1,280  1,280  1,280

 1,890 1,890  1,890

 863,000 863,000  863,000

 6,440
 0,110 0,110  0,110

 16,200 16,200  16,200

 74,200 74,200

 6,700 6,700  6,700

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 160,000 Eko-art  7,05

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1401

14

1401032

 1

122, 134, 133, 621,228,229,230,185/1, 

186,187

0014numer obrębu geodezyjnego

3910



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/24/2353091

141624085

9710697392

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Komunalny w Solcu

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RLD6223-22/05 2005-08-31

do:

od:

2015-08-31

Starosta Gostymiński

 40,200
 27,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 2,400

 2,260

 5,410

 23,000

 0,690

 13,000
 116,000

 0,700

 7,020

 809,000

 42,000

 6,600

Ustabilizowany osad ¶ciekowy

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 0.470  0.120

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 0,470

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1404

14

1404011

 1

21

numer obrębu geodezyjnego

3911



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

29 7425214

550053134

7620002994

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W 

WYSZKOWIE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OS.I.7671/13/1/10 2010-12-06

do:

od: Starostwo Powiatowe w 

Wyszkowie

 32,000
 20,700

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,390  2,970

 0,410  0,420 0,430

 23,700 18,400

 1,810 1,370  1,640

 19,100 17,500  18,400

 0,770 0,32  0,450

 158,000 118,000  136,000
 82,700  84,200  83,600

 1,810  2,060  1,970

 24,200 17,800  21,200

 2 391,000 2 332,000  2 353,000

 3,740
 0,110 0,100  0,100

 16,600 15,500  16,000

 40,700 23,600

 12,500 12,200  12,300

Stabilizacja tlenowa, mechaniczne odwadnianie i higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 4,372.000  905.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 1 792,000 Bio-Med Sp. z o.o.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420021

 1

86/52

0051numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 2 580,000 Agromil S.C

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1432

14

1432053

 2

82

0024numer obrębu geodezyjnego

3912



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/23/ 6714184

141362662

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Komunalny w Komorach Dąbrownych

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚB.6233.6.2012 2012-08-31

do:

od: 2012-08-31

2013-12-31

Starosta Sochczewski

 71,100
 18,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 2,970  2,970

 0,077  0,077 0,077

 18,000 18,000

 2,660 2,660  2,660

 2,500 2,500  2,500

 0,045 0,05  0,045

 16,100 16,100  16,100
 55,100  55,100  55,100

 0,330  0,330  0,330

 2,780 2,780  2,780

 457,000 457,000  457,000

 2,970
 2,390 2,390  2,390

 14,600 14,600  14,600

 71,100 71,100

 7,700 7,700  7,700

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 455.880  73.060

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3913



Organ wydający

TRUSKAW, ul. MOKRE ŁĄKI 8, 05-080 

IZABELIN

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/022/7218072

017277808

1181592156

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

IZABELIN "MOKRE ŁĄKI" Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   
 0,590

 25,200

 3,050

 30,500

 0,520

 46,100
 318,000

 1,190

 18,100

 1 952,000

 6,010

 26,900

 63,400

 12,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,777.620  341.300

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 861 777,625 BIO-MED Sp. z o.o.  5,22

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420021

 1

86/52

numer obrębu geodezyjnego

3914



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

022 7163260

141211087

5342375579

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE EKO-RASZYN

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WŚ7647/8/09 2006-01-17

do:

od: 2006-01-17

2015-12-31

STAROSTA 

PRUSZKOWSKI

WŚ.6220.18.2011.

ST

2011-10-17

do:

od:

2015-12-31

Starosta Pruszkowski

 40,900
 21,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,320  3,500

 0,320  0,380 0,420

 25,200 18,900

 2,080 1,340  1,700

 9,910 8,400  9,000

 0,390 0,09  0,200

 16,000 11,800  13,400
 132,000  197,000  163,700

 0,720  0,890  0,800

 24,500 12,200  19,050

 640,000 472,000  546,000

 4,570
 0,100 0,100  0,100

 10,500 7,560  8,900

 50,500 33,700

 12,400 12,100  12,300

zagęszczone osady ściekowe odwodnione na prasie i zhigienizowane wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3,453.000  756.210

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 324,400 ZIEMIA POLSKA SP. 

Z O.O.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1432

14

1432013

 1

82/0240

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 178,600 P.G.W.Ś. 

"GEA-NOVA" Sp. z 

o.o.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438052

 2

6/10

numer obrębu geodezyjnego

3915



Organ wydający

09-530 GĄBIN, ul. Cmentarna 

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/024/2675350

001087492

7740002399

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GĄBINIE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 75,000
 12,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 6,690

 0,350

 1,730

 18,600

 0,510

 17,100
 109,000

 1,090

 4,260

 975,000

 13,300

 7,300

Stacja mechanicznego odwodnienia osadu nadmiernego- prasa taśmowa typ EW 817

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 158.000  19.000

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 55,300 AGROMIL  7,08

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1404

14

1404052

 1

22

numer obrębu geodezyjnego

3916



Organ wydający

07-100 Węgrów, ul. Targowa 3

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-25 7923024

710055543

8240003166

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Węgrowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ŚR.7644-2/10/04/0

8

2004-08-30

do:

od: 2004-08-30

2014-09-14

Starosta Węgowski

ŚRB.7644-2/10/04 2004-08-30

do:

od: 2004-08-30

2014-09-14

Starosta Węgrowski

SRB.7644-2/10/04

/06

2004-08-30

do:

od: 2004-08-30

2014-09-14

Starosta Węgrowski

ŚRB.7644-2/10/04

/11

2004-08-30

do:

od: 2004-08-30

2014-09-14

Starosta Węgrowski

 60,800
 13,750

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,550  6,050

 0,320  0,450 0,580

 18,900 9,850

 2,900 1,690  2,290

 13,800 9,070  11,990

 0,420 0,12  0,310

 83,000 32,900  52,800
 98,400  137,000  114,800

 0,610  1,150  0,870

 5,440 2,920  4,070

 2 970,000 1 434,000  1 954,000

 7,410
 0,560 0,460  0,510

 14,100 9,160  11,590

 49,600 72,100

 7,100 6,600  6,870

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3,692.300  489.120

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 1 826,300 Stanisław 

Krasnodębski

 4,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429011

 1

4/3142908-2 0029

numer obrębu geodezyjnego

3917



średnia 5 603,000 Marian Sekuła  2,38

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429011

 2

488

0014numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 11 263,000 Krystyna Wronkowska  3,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429011

 3

171,  172

0014numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

26-720 Policzna, ul. B.Prusa 11

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/48/6770039

000534859

8111251979

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy Policzna

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 21,400
 27,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 1,480

 0,570

 1,160

 16,600

 0,140

 20,400
 118,000

 1,200

 36,300

 834,000

 8,800

 12,600

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 6.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 6,000 Tomasz Adamiec  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1436

14

1436022

 1

164

numer obrębu geodezyjnego

3918



Organ wydający

96-320 MSZCZONÓW, ul. SPÓŁDZIELCZA 

105

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

046 8571213

750012063

8380007460

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY 

MSZCZONÓW

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 54,370
 20,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,270  3,380

 0,310  0,360 0,410

 26,200 14,300

 1,760 1,330  1,530

 21,700 11,100  16,070

 0,170 0,13  0,140

 17,600 11,200  13,630
 111,000  126,000  116,330

 0,600  1,030  0,820

 20,500 10,300  14,400

 675,000 450,000  555,670

 4,003
 0,640 0,370  0,470

 13,600 8,930  11,940

 62,200 41,700

 12,500 11,700  12,370

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 507.000  103.250

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 86,500 Choiński Krzysztof  1,07

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438023

 1

111

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 112,700 Choiński Krzysztof  2,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438023

 2

110

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 49,100 Kuran Piotr  1,13

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438024

 3

216/5

numer obrębu geodezyjnego

3919



średnia 1 41,600 Kuran Piotr  0,97

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438023

 4

154/4

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 85,600 Filipski Wojciech  2,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438023

 5

194

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 105,200 Sobol Agnieszka  2,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438042

 6

110/2

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/48/3852514

142896450

7962943174

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 74,600
 5,180

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,480  3,990

 0,210  0,350 0,480

 6,570 3,940

 1,370 0,570  1,080

 154,000 67,000  104,000

 0,660 0,16  0,450

 421,000 74,100  217,700
 209,000  993,000  529,000

 1,840  3,600  2,600

 3,040 1,740  2,530

 3 049,000 637,000  1 555,330

 4,460
 1,140 0,570  0,820

 83,000 21,800  57,200

 78,100 69,800

 7,400 6,600  6,930

tlenowa stabilizacja, grawitacyjne odwadnianie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 97.000

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

3920



średnia 1 14,700 Jurek Bronisław  4,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1425

14

1425082

 1

53/5, 53/6

SAŁKInumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 31,300 Jurek Bronisław  11,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1425

14

1425082

 2

16/5, 35, 7, 17/4, 169/7, 51/4

Suskowolanumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 4,500 Jurek Bronisław  1,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1425

14

1425082

 3

17/7

Suskowola Kolonianumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 48,500 Jurek Bronisław  19,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1425

14

1425082

 4

SUCHAnumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

DZIEKANÓW LEŚNY, ul. KONOPNICKIEJ 

65, 05-092 ŁOMIANKI

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

022/7657101

000291210

1181349898

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZOZ im. "Dzieci Warszawy"

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OŚ.6220.5.2012 2012-04-10

do:

od: STAROSTA POWIATU 

WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO

3921



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 12.500

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1432

14

1432053

 1

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

09-226 ZAWIDZ KOŚCIELNY, ul. 

Mazowiecka 24

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/024/2766193

611410564

7761601372

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia Ścieków w Zawidzu Kościelnym

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.6341.40.2013 2013-06-04

do:

od:

2023-06-04

Starosta Sierpecki

3922



 65,900
 12,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 8,650  8,800

 1,940  2,500 3,100

 10,600 13,600

 0,820 5,700  3,300

 15,000 2,300  8,700

 9,200 3,40  6,300

 8,200 19,000  13,600
 166,000  144,000  155,000

 0,200  0,890  0,600

 0,320 27,300  13,800

 911,000 902,000  906,000

 8,880
 8,650 0,340  4,500

 15,000 13,000  14,000

 78,800 53,000

 6,300 7,200  6,800

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 39.000  11.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 40,000 PPI-B OSBUD J. 

Ostrowski

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1427

14

1427072

 1

107

Gutkowo Górkinumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

09-400 Płock, ul. Bielska 57

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

024/3553104

610058131

7750001154

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Poczyszczalnia ścieków KZD Exdrob SA- Zakład Produkcyjny w Płocku

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3923



 48,560
 40,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,440  2,690

 0,270  1,260 1,220

 54,700 18,000

 0,380 0,120  0,230

 22,000 5,800  13,260

 0,210 0,05  0,130

 10,000 3,900  6,700
 12,000  14,000  13,000

 0,260  0,530  0,380

 52,000 16,000  37,000

 144,000 102,000  123,300

 4,660
 0,180 0,030  0,080

 20,000 6,200  12,030

 64,400 20,300

 12,400 12,300  12,360

odwodniewie na prasie filtracyjnej i higienizowanie wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 18.360  7.450

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 16,870 Gospodarstwo Rolne- 

Sławomir Gancarz

 1,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1419

14

1419102

 1

292

0034numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

670224048

6010081434

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Wieniawa

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3924



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

26-600 RADOM, ul. FILTROWA 4

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

048/3831500

670110416

7960101560

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

PŚ-IV.7243.60.20

12.AW

2012-12-21

do:

od:

2022-12-17

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

3925



 62,120
 23,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,170  4,460

 0,200  0,400 0,541

 34,300 14,100

 2,100 1,000  1,900

 36,300 28,000  31,730

 0,920 0,26  0,510

 1 134,000 986,000  1 054,830
 202,000  364,000  234,000

 1,000  1,800  1,460

 3,960 2,860  3,400

 1 832,000 392,000  1 587,830

 4,540
 1,110 0,100  0,720

 35,000 21,000  27,770

 66,100 58,000

 7,400 6,100  6,670

Odwadnianie i stabilizowanie wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 17,242.790  5,005.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

83/3572251

030131078

5410006223

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakłady Mleczarskie "LAKTOPOL-A" Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3926



 51,650
 20,750

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 1,020  1,640

 34,000  0,370 0,410

 22,000 18,700

 2,370 1,790  1,970

 8,330 5,690  7,350

 0,092 0,06  0,079

 7,140 4,720  5,930
 2,500  5,190  4,280

 0,280  0,340  0,320

 18,400 15,400  16,700

 155,000 139,000  147,000

 2,190
 1,110 0,330  0,670

 23,600 7,800  12,770

 57,400 47,400

 8,500 8,000  8,350

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 220.000  45.870

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 77,200  5,53

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1410

14

1410023

 1

1060,1061,1062,1087/2,1103/2,1093,1103/3,1

088/5

Próchenkinumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/24/2756601

611015945

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Sierpc - Oczyszczalnia Miłobędzyn

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ZŚ.6223-2/06 2006-02-18

do:

od: 2006-02-18

2016-02-28

Starosta Powiatowy 

Sierpc

3927



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 15.500  0.310

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

05-250 RADZYMIN, ul. Komunalna 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/022/ 786-50-49

141808023

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PWiK Sp. z o.o. w Radzyminie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3928



 55,700
 38,700

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,430  3,790

 0,290  0,440 0,590

 54,400 26,000

 2,310 1,010  1,700

 21,700 11,400  15,100

 0,810 0,26  0,440

 53,600 21,500  34,200
 66,200  147,000  103,700

 0,820  1,570  1,210

 11,300 9,920  10,660

 834,000 432,000  683,500

 4,920
 0,420 0,100  0,190

 16,900 8,750  12,300

 61,000 50,300

 12,000 7,400  10,000

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,785.000  351.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/24/2052348

000544444

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy w Bulkowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3929



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 5.600  5.600

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

08-114 Żelków, 3

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

025/6312876

710509820

8212002048

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków Żelków

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.6232.43.2011 2011-07-15

do:

od: 2011-07-15 Starosta Siedlecki

RŚ.6233.2.2013 2013-02-06

do:

od: 2013-02-06 Starosta Siedlecki

3930



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 14.700  14.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 66 116,700 Zakład Gospodarki 

Komunalnej wSkórcu

 0,68

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1426

14

1426092

 1

142609numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

09-414 BRUDZEŃ DUŻY, ul. TORUŃSKA 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/024/2604013

000541730

7741977329

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

O 

Ś.II.6223-240/2006

2007-01-04

do:

od:

2017-01-31

Strosta

3931



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2.760  2.760

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/29/ 7779950

141235917

1251472470

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków w Klembowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WOŚ-6226-5/2858

/07/06

2007-02-12

do:

od: 2007-02-12

2017-07-31

Starosta Wołomiński

3932



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Przekazanie odpadu do MZO Sp.  z o.o.

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 390.400  78.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

08-400 Garwolin, ul. Polna 77

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

025 684-38-63

710064909

8260003382

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3933



 49,500
 30,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,080  3,190

 0,280  0,340 0,390

 37,200 17,600

 3,760 1,410  2,310

 29,200 13,500  22,200

 0,550 0,46  0,500

 498,000 329,000  406,000
 120,000  139,000  129,000

 1,160  1,200  1,060

 4,140 2,830  3,310

 899,000 76,500  847,000

 4,700
 0,740 0,011  0,260

 28,000 20,600  23,400

 54,100 43,200

 8,100 5,790  6,880

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 654.000  196.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

86/2775003

450670090

7591625622

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA BOGUTY-PIANKI

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ROŚ.6233.9/12 2012-08-21

do:

od: 2012-08-21

2013-12-31

Starosta Ostrowski

3934



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 23.700  4.800

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 4,800 Gmina Boguty Pianki

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1416

14

1416032

 1

456/2; 457/3; 507/2

0007 Boguty Piankinumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Miączyn Duzy, 06-550 SZREŃSK

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

23/6534038 w. 33

130969631

5691760519

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków w Miączynie Dużym

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.6223-11/2010 2010-07-14

do:

od: 2010-07-14

2020-07-14

Starosta Mławski

3935



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Wytworzony odpad komunalny skałdowany jest na terenie oczyszczalni w workach propylenowych. Worki po

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 8.730  4.360

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/029/ 7618938

551256649

7581002871

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków w Kadzidle

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ROŚ.6341.48.201

3

2013-10-29

do:

od: 2013-10-29

2023-10-31

Starosta Ostrołęcki

3936



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 9.800

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

29/7429011

550736293

7621789677

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PPHU MLEKS Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3937



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 1,810  2,780

 0,650 0,410  0,510

 3,820

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

02-015 Warszawa, ul. Pl. Starynkiewicza 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

22/ 445 5000

015314758

5250005662

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie 

S.A.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3938



 53,000
 24,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 246,000 246,000  246,000

 4,170  4,170

 0,537  0,537 0,537

 24,800 24,800

 3,240 3,240  3,240

 50,100 50,100  50,100

 1,110 1,11  1,110

 130,000 130,000  130,000
 378,000  378,000  378,000

 4,010  4,010  4,010

 4,500 4,500  4,500

 1 010,000 1 010,000  1 010,000

 4,170
 1,100 1,100  1,100

 53,700 53,700  53,700

 53,000 53,000

 8,200 8,200  8,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 123,403.560  32,466.680

nie tak tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 312,000 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 2,74

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1424

14

1424012

 1

107

0001numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 544,340 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 4,77

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411032

 2

5587

0028numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 182,080 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 1,61

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1424

14

1424012

 3

68

0001numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 388,380 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 3,21

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411032

 4

646

0028numer obrębu geodezyjnego

3939



średnia 5 102,580 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 0,87

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411032

 5

532

0028numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 257,820 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 2,14

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1424

14

1424043

 6

62

0002numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

29/6792098

550668108

7621901370

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Rząśnik

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

3940



Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

02-015 Warszawa, ul. Pl. Starynkiewicza 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

22/ 445 5000

015314758

5250005662

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie 

S.A.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 36,100
 38,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 122,000 122,000  122,000

 0,614  2,790

 0,334  0,555 0,723

 56,400 24,200

 2,300 0,550  1,610

 43,000 10,800  29,190

 0,962 0   0,329

 152,000 28,500  82,380
 92,700  420,000  263,440

 0    2,840  0,865

 30,400 3,360  11,440

 1 150,000 287,000  747,500

 4,820
 0,990 0    0,380

 86,400 17,700  51,760

 49,200 14,300

 11,100 7,500  8,600

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 9,841.800  3,698.490

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 1 599,390 BIO-MED Sp. z o.o.  19,94

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420021

 1

Strożęcin dz. ew. 86/52

0051numer obrębu geodezyjnego

3941



średnia 5 1 130,780 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 12,33

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1424

14

1424062

 2

Golądkowo dz. nr ew. 26, 34, 48, 52

0014numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 401,050 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 2,54

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402042

 3

Ruszkowo dz. nr ew. 212, 220, 224

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 959,000 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 8,14

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402042

 4

Stare Garnowo dz. ew. 62

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 1 277,140 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 9,57

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402042

 5

Garniewo Duże dz. ew. 196, 206

0001numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 131,160 BIO-MED Sp. z o.o.  1,64

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1422

14

1422011

 6

Klewki dz nr ew. 130

0020numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 79,120 BIO-MED Sp. z o.o.  0,99

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1413

14

1413102

 7

Wiśniewo dz. nr ew. 365

0013numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 1 078,820 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 9,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1424

14

1424043

 8

Boby dz nr 68/8

0002numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 403,620 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 2,83

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1424

14

1424012

 9

Ostaszewo Włuski dz. nr ew 90/1

0020numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 727,410 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 5,04

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1414

14

1414043

 10

Małczyn dz. nr ew 112/2

0028numer obrębu geodezyjnego

3942



średnia 5 1 165,600 JAW-TRANS Paweł 

Jaworski

 7,22

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1414

14

1414043

 11

Dębinki dz nr ew. 7/2, 7/1, 34,53, 77,96, 116, 

135

0011numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 445,860 BIO-MED Sp.  z o.o.  5,59

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1422

14

1422032

 12

Węgra dz. nr ew. 9/1, 83, 148

0027numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 2 900,000 PPHU DEX-TRANS 

Robert Pach

 18,81

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1428

14

1428082

 13

SHO Kawęczyn dz. nr ew. 1/1, 3/1

0034numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/24/2353091

141624085

9710697392

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Komunalny w Solcu

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RL.6341.122013 2013-05-06

do:

od:

2023-05-06

Starosta Gostymiński

3943



 54,900
 24,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 2,590

 0,220

 2,980

 13,000

 0,500

 8,900
 84,000

 0,320

 3,840

 823,000

 12,000

 7,700

Ustabilizowany osad ¶ciekowy

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 8.900  2.100

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 8,900

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1404

14

1404011

 1

92/1

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

08-114 Żelków, 3

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

025/6312876

710509820

8212002048

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków Żelków

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.6232.43.2011 2011-07-15

do:

od: Starosta Siedlecki

RŚ.6233.2.2013 2013-02-06

do:

od: Starosta Siedlecki

3944



Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Płynne Osady Sciekowe Przewożone do oczyszczalni Skórzec w celu stabilizcji i odwodn. ich na prasie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2.700  2.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średniaZakład Gospodarki 

Komunalnej w Skórcu

 0,68

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1426

14

1426092

 1

661

142609 2 Skórzecnumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

09-140 Raciąż, ul. Wolności 34

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/023/ 6791114

130314516

5670004132

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.7644-1-1/40/09 2010-01-14

do:

od:

2012-12-31

STAROSTA PŁOŃSKI

3945



 15,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 6,290  6,540

 0,340  0,440 0,540

 15,700 15,200

 1,600 1,010  1,300

 6,460 5,000  5,730

 0,320 0,18  0,250

 25,000 25,000  25,000
 73,600  85,300  79,450

 1,160  1,260  1,210

 3,880 2,500  3,190

 686,000 557,000  621,500

 6,790
 0,500 0,420  0,460

 8,500 5,520  7,010

 6,900 5,900  6,400

Prasa filtracyjna osadu

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 39.500

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 39,500 Gmina miasto Raciąż  1,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420021

 1

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

07-217 ZATORY, ul. Jana Pawła II 106

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/029/7410394

000549631

7621629608

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

URZĄD GMINY ZATORY

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3946



 67,600
 13,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,500  5,890

 0,410  0,448 0,486

 14,400 12,800

 1,170 0,500  0,830

 21,400 2,300  11,850

 0,425 0,24  0,334

 15,800 10,900  13,350
 97,600  130,000  113,800

 1,140  1,360  1,250

 3,080 2,720  2,900

 876,000 730,000  803,000

 6,280
 0,640 0,480  0,560

 8,560 7,600  8,080

 71,000 64,200

 7,800 6,300  7,050

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 6.800  2.400

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/22/ 7394200

146319317

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

3947



 54,450
 22,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,450  3,900

 0,220  0,280 0,340

 24,800 20,100

 1,370 0,870  1,120

 14,400 12,300  13,350

 0,280 0,14  0,210

 13,500 11,000  12,250
 208,000  253,000  230,500

 1,100  1,230  1,160

 14,100 13,600  13,850

 696,000 647,000  671,500

 4,340
 0,230 0,170  0,200

 10,800 9,650  10,220

 56,600 52,300

 12,200 12,100  12,150

Oczyszczalnia ścieków w Walendowie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 25.000  5.600

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 22,000 BIO-med Kielce

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1436

14

1436053

 1

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Przemysłowa 

5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

297171561

550326715

7570001514

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejskie Przedsiębiorstwo usług komunalnych

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ROŚ7644-3/2003 2003-01-28

do:

od:

2013-01-30

STAROSTA MAKOWSKI

3948



 25,500
 66,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  1,160

 0,240  0,260 0,270

 94,000 38,100

 0,510 0,430  0,470

 17,400 15,600  16,500

 0,650 0,37  0,510

 16,800 14,400  15,600
 71,300  89,900  80,600

 0,690  0,870  0,780

 10,100 9,050  9,580

 586,000 501,000  543,500

 1,310
 0,250 0,100  0,180

 81,100 8,670  44,900

 30,900 20,000

 8,400 7,600  8,000

ODWADNIANIE, KOMPOSTOWANIE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3,000.000  60.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 4 23,000 Stanisław Popławski  3,97

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411022

 1

58,59,60

0007numer obrębu geodezyjnego

średnia 4 29,000 Marian Czarkowski  3,66

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411042

 2

53,81

0022,0011numer obrębu geodezyjnego

średnia 4 30,000 Zbigniew Antosiak  9,48

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411062

 3

287/1,287/2

0011numer obrębu geodezyjnego

średnia 4 47,000 Janusz Mikołowski  6,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411022

 4

18,297

0012,0011numer obrębu geodezyjnego

średnia 4 48,000 Jakub Roman  8,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411092

 5

51,52,225

0003,0018numer obrębu geodezyjnego

3949



Organ wydający

Miączyn Duzy, 06-550 SZREŃSK

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

23/6534038 w. 33

130969631

5691760519

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków w Miączynie Dużym

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RS.6223-5/2008 2008-03-27

do:

od: 2008-03-27 Starosta Mławski

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Wytworzony odpad komunalny składowany jest na terenie oczyszczalni  w workach propylenowych.

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1.440  0.720

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3950



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

611016057

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków WOŹNIKI

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.II.76444/3/81/2

007

2007-09-25

do:

od:

2017-09-25

Starosta Powiatu 

Płockiego

 5,350
 46,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,000  3,765

 0,420  0,600 0,780

 73,400 19,200

 2,800 1,800  2,300

 17,200 13,500  15,350

 2,500 0,35  1,425

 21,300 17,700  39,000
 73,400  85,200  79,300

 0,800  1,800  1,300

 5,460 5,200  5,330

 780,000 650,000  565,000

 4,530
 0,310 0,100  0,205

 14,200 11,600  12,900

 57,800 56,900

 7,250 6,400  6,825

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3951



Organ wydający

05-650 Chynów, 

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

670141546

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Chynowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 40,150
 21,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 1 460,000 1 460,000  1 460,000

 2,270  3,500

 0,181  0,260 0,350

 27,500 15,100

 0,820 0,440  0,630

 24,600 16,000  20,300

 0,840 0,71  0,770

 19,800 12,600  16,200
 147,000  235,000  191,000

 0,500  1,360  1,000

 4,160 3,000  3,580

 1 217,000 668,000  942,500

 4,800

 17,800 7,350  12,570

 51,900 28,400

 7,500 6,900  7,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 10.960

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3952



Organ wydający

09-555 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła 

II 10

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

24/2351372

000550491

9710500136

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy Szczawin Kościelny

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 13,000
 79,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,476  0,810

 0,170  0,170 0,170

 84,000 75,000

 0,500 0,310  0,410

 22,400 13,200  17,800

 0,400 0,26  0,330

 10,800 9,900  10,350
 39,300  45,400  42,350

 0,410  0,420  0,420

 1,420 1,210  1,320

 375,000 321,000  348,000

 1,140
 0,150 0,014  0,080

 7,130 7,000  7,100

 14,000 12,000

 6,500 6,100  6,300

STABILIZACJA NA POLETKACH OSADOWYCH

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 4.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3953



Organ wydający

05-320 MROZY, ul. GRANICZNA 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

025/757 40 82

710471218

8221925077

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSOPDARKI KOMUNALNEJ

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 56,700
 18,700

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,510  4,510

 0,254  0,254 0,254

 18,700 18,700

 0,365 0,365  0,365

 12,600 12,600  12,600

 2,970 2,97  2,970

 25,000 25,000  25,000
 45,300  45,300  45,300

 1,020  1,020  1,020

 1,560 1,560  1,560

 272,000 272,000  272,000

 4,510
 0,347 0,347  0,347

 8,970 8,970  8,970

 56,700 56,700

 7,700 7,700  7,700

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 299.800  0.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 28,300 Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 0,45

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412122

 1

numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 22,600 Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 0,27

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412122

 2

numer obrębu geodezyjnego

3954



średnia 5 24,400 Zakład Gospodarki 

Komunalnej

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412122

 3

numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 23,600 Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 0,25

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412122

 4

numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 25,400 Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 0,46

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412122

 5

numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 25,400 Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 0,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412122

 6

numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 20,000 Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 0,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412122

 7

numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 28,700 Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 0,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412122

 8

numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 40,700 Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 0,19

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412122

 9

numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 15,600 Zakład Gospodarki 

Komunalnej

 0,35

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412122

 10

numer obrębu geodezyjnego

3955



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/48/ 6185900

670223860

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA OROŃSKO

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 50,500
 18,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,750  1,750

 0,330  0,330 0,330

 18,500 18,500

 1,210 1,210  1,210

 18,600 18,600  18,600

 0,130 0,13  0,130

 213,000 213,000  213,000
 94,200  94,200  94,200

 1,060  1,060  1,060

 18,600 18,600  18,600

 991,000 991,000  991,000

 1,750
 0,100 0,100  0,100

 12,500 12,500  12,500

 50,500 50,500

 12,000 12,000  12,000

odwodnienie poprzez prasowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 18.400  3.400

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3956



Organ wydający

05-660 WARKA, ul. PUŁASKIEGO 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

48/6661510

670511894

7970000369

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

WARWIN S.A.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 58,300
 95,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0,590

 3,270

 0,230

 0,630

 14,700

 0,050

 38,400
 64,000

 0,590

 1,640

 235,000

 0,110

 22,200

 6,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 681.500

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3957



Organ wydający

96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława 

Papczyńskiego 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-46 831 81 51

000545975

8381751539

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

URZĄD GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 85,000
 15,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 6,540

 0,220

 4,400

 1,500

 0,016

 5,800
 19,100

 0,130

 4,050

 98,800

 0,069

 3,000

 6,500

Odwadnianie na poletkach ściekowych- higenizacja wapnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 30.300  4.790

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3958



Organ wydający

26-713 Kazanów, ul. Pl. Partyzantów 28

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/048/ 676-60-33

670223793

8111715870

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy Kazanów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 39,200
 23,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 1,960

 0,220

 0,610

 10,900

 0,150

 8,440
 24,200

 0,680

 20,500

 3,270

 0,100

 7,800

 12,300

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 16.700  3.900

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 16,700 Kazanów  1,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1436

14

1436012

 1

234,328

numer obrębu geodezyjnego

3959



Organ wydający

05-307 Dobre, ul. T. Kościuszki 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

025/7571190

711582658

8222146613

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy Dobre

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 35,850
 54,850

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,030  1,190

 0,230  0,240 0,250

 61,200 48,500

 0,530 0,510  0,520

 10,300 10,100  10,200

 0,090 0,09  0,090

 11,100 10,000  10,550
 54,900  68,300  61,600

 0,650  0,710  0,680

 28,300 20,100  24,200

 407,000 403,000  405,000

 1,360
 0,100 0,100  0,100

 7,170 6,640  6,900

 39,600 32,100

 12,600 11,700  12,150

Stabilizacja tlenowa, odwodnienie, prasowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 12.500

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3960



Organ wydający

26-640 SKARYSZEW, ul. PIASECKIEGO 15

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

048/610 20 22

670980488

7962327825

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejsko-Gminna Oczyszczalnia Ścieków

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ROŚ. 7644-O-/ 

141 /2005

2005-09-12

do:

od: 2005-09-12

2015-09-30

STAROSTA RADOMSKI

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

odwadnianie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 44.230

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3961



Organ wydający

27-100 IŁŻA, ul. JAKUBOWSKIEGO 12

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

048 6165100

670532904

7960078370

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W IŁŻY

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ROŚ.V.6233.3.20

12

2012-02-16

do:

od:

2022-02-16

STAROSTA RADOMSKI

 48,200
 70,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,360  3,800

 0,300  0,300 0,320

 75,900 64,000

 1,240 1,010  1,100

 26,600 19,400  23,000

 0,150 0,13  0,140

 19,600 11,500  15,600
 66,500  118,000  92,300

 0,710  1,050  0,900

 3,490 2,100  2,800

 834,000 686,000  760,000

 4,260
 0,450 0,350  0,400

 10,900 10,900  10,900

 56,300 40,000

 7,800 7,600  7,700

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 38.080

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 20,030 Stępień Józef  10,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1425

14

1425033

 1

114

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 18,500 Krzysztof Chmieleski  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1409

14

1409042

 2

571

numer obrębu geodezyjnego

3962



Organ wydający

26-660 JEDLIŃSK, ul. Łąkowa 22

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

048/3213091

671987280

7962332080

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ JEDLIŃSK

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

WŚR.I.KS/6640/5

4/06

2007-10-30

do:

od: 2007-10-30

2014-12-31

Wojewoda Mazowiecki

PŚ.V./KS/7600-17

6/08

2009-10-27

do:

od: 2009-10-27

2014-12-31

Zm Marszałek Woj. 

Mazowieckiego

 64,700
 19,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,700  4,090

 0,600  0,655 0,710

 21,000 17,600

 1,500 0,570  1,035

 35,800 32,000  33,900

 0,550 0,20  0,375

 72,600 47,900  60,250
 247,000  274,000  260,500

 2,010  2,330  2,170

 7,350 6,160  6,755

 1 566,000 1 340,000  1 453,000

 4,480
 0,020 0,003  0,011

 23,100 22,600  22,850

 67,100 62,300

 9,100 6,950  8,025

Stabilizacja osadów, zagęszczanie, odwadnianie, dozowaniepolielektrolitu, prasowanie, higienizacja

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 5.894  1.136

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 6,314 Janusz Jarosz  20,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1425

14

1425052

 1

133, 124, 126

numer obrębu geodezyjnego

3963



Organ wydający

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/024/ 275-15-12

610022481

7760000593

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  "EMPEGEK" Sp. z o.o. 

w Sierpcu

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 39,830
 25,970

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,690  2,640

 0,250  0,290 0,330

 36,400 23,700

 1,900 1,200  1,530

 14,900 10,700  13,400

 0,540 0,05  0,330

 26,600 19,400  22,470
 144,000  190,000  167,000

 0,050  0,245  0,180

 13,600 9,340  11,850

 501,000 436,000  476,000

 3,190
 0,700 0,036  0,300

 14,800 11,400  12,930

 43,400 37,200

 12,300 7,900  10,800

STABILIZACJA ppprzez fermentację metanową a następnie higienizacja waplnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,117.120  290.170

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 208,100 Pioyr Kędzierski  6,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1427

14

1427011

 1

33/1,33/3,33/6

Białe Błotonumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 167,640 M.P.G.K Sp z o.o.  7,72

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1427

14

1427011

 2

170/5,169/5,168/3,167/3,167/5,167/6,168/1,1

69/1,176,171/5,171/4

Sierpcnumer obrębu geodezyjnego

3964



średnia 1 597,960 Edward Asztemborski  80,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1427

14

1427011

 3

162/31,188,189,190,191,193,194,195,196,197

,203,218,220,219,221

Sierpcnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 116,150 Bogusław Glegociński  14,42

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1427

14

1427011

 4

77,199,198,222,223,76

Borowo Wielkienumer obrębu geodezyjnego

średnia 3 18,240 ZGM  11,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1427

14

1427011

 5

103/1,104/1,105/1,105/7,105/9

Rachocinnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 9,030 Roman Welec  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1427

14

1427011

 6

411

Sierpcnumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

06-500 MŁAWA, ul. PŁOCKA 106

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

023 654 60 70

130020022

5690003288

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW"WOD-KAN" Spółka z o.o. w Mławie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.7624-18/2004 2004-06-30

do:

od: 2004-06-30

2014-06-25

Starostwo Powiatowe w 

Mławie

3965



 23,150
 65,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,480  2,050

 0,300  0,325 0,300

 93,900 36,100

 0,940 0,320  0,630

 4,810 2,260  3,530

 0,062 0,06  0,061

 15,800 3,180  9,490
 12,700  35,100  23,900

 0,300  0,743  0,521

 32,500 24,900  28,700

 170,000 71,000  120,500

 2,620
 0,050 0,050  0,050

 6,730 3,380  5,050

 30,600 15,700

 7,300 6,600  6,950

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3,505.000  560.800

nie tak tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 340,000 Krzysztof Frelczak  6,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1413

14

1413102

 1

1, 2/2

9numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 675,000 Stanisław Tański  12,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1413

14

1413092

 2

29

5numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 250,000 Grzegorz Rochna  4,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1413

14

1413082

 3

306/2

20numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 560,000 Robert Nawrocki  10,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1413

14

1413102

 4

569, 571, 572, 597/1, 597/2, 739

16numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 510,000 Krzysztof Frelczak  9,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1413

14

1413102

 5

590 oraz 152

7 , 16numer obrębu geodezyjnego

3966



średnia 1 750,000 Krzysztof Frelczak  13,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1413

14

1413062

 6

646, 648, 593/2

7numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 170,000 Grzegorz Rochna  2,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1413

14

1413082

 7

225/2

20numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

667937939

670224019

7981458221

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Stara Błotnica

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Mechaniczno-biologiczna

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 28.000  5.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 28,000 Gmina  0,89

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1401

14

1401042

 1

27/2

002 Czyżówkanumer obrębu geodezyjnego

3967



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

29/6458000

550667899

7591630959

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy Wąsewo

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RLO.6223-13/2002 2002-08-22

do:

od: 2002-08-22

2012-08-31

Starosta Ostrowski

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 0.930

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1,535 Gmina Wąsewo

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1416

14

1416102

 1

numer obrębu geodezyjnego

3968



Organ wydający

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kosowska 75

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-25 7812408

710014751

8230001533

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ-7626/14/2003 2003-04-30

do:

od:

2013-04-29

Starosta sokołowski

 22,550
 13,395

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,100  0,145

 0,270  0,330 0,350

 24,700 8,900

 1,390 0,970  1,270

 11,600 9,400  10,453

 0,650 0,07  0,306

 13,100 11,400  12,150
 144,000  167,000  153,500

 0,580  0,690  0,615

 32,700 19,600  28,050

 414,000 337,000  379,000

 0,190
 1,920 1,380  1,613

 10,200 8,860  9,353

 41,800 14,700

 12,500 12,300  12,400

fermentacja, odwadnianie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 6,644.680  633.845

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 228,000 Agromil S.C.  0,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429072

 1

7

Hilarównumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 450,000 Agromil S.C.  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429011

 2

20,21

Czerwonkanumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 240,000 Agromil S.C.  3,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429072

 3

495

Zembrównumer obrębu geodezyjnego

3969



średnia 5 684,000 Agromil S.C.  2,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429022

 4

27,28

Rucianynumer obrębu geodezyjnego

średnia 56,680 Agromil S.C.  0,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429072

 5

941/1,943/2,944/13,942/1,945/7

Suchodół Włościańskinumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 720,000 Agromil S.C.  1,43

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429022

 6

152

Rucianynumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 408,000 Agromil S.C.  0,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429011

 7

706/2

Justynównumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 558,000 Agromil S.C.  1,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429011

 8

24,25,26

Czerwonkanumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 648,000 Agromil S.C.  1,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429062

 9

123

mołomotki Dwórnumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 1 050,000 Agromil S.C.  2,35

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429072

 10

6,7

Hilarównumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 252,000  Agromil S.C  0,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429022

 11

27,28

Rucianynumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 1 350,000 Agromil S.C.  3,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429072

 12

490,493,494

Zembrównumer obrębu geodezyjnego

3970



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

029/ 745 32 66

000097092

7591246362

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RLO.764444-03/04 2005-02-15

do:

od: 2005-02-15

2015-05-01

Starostwo Powiatowe 

Ostrów Mazowiecka

 74,000
 7,700

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,400  6,400

 0,361  0,361 0,361

 7,700 7,700

 1,540 1,540  1,540

 29,700 29,700  29,700

 0,311 0,31  0,311

 15,500 15,500  15,500
 127,000  127,000  127,000

 1,400  1,400  1,400

 1,920 1,920  1,920

 856,000 856,000  856,000

 6,400
 0,200 0,200  0,200

 14,300 14,320  14,300

 74,000 74,000

 7,100 7,100  7,100

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2,000 Zespół Szkół CKR 

Stare Lubijewo

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1416

14

1416011

 1

numer obrębu geodezyjnego

3971



Organ wydający

08-200 Łosice, ul. Biłostocka 37

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

083 359 08 50

030011180

5370001276

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PP-U-H "KOM-GAZ" Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 46,050
 19,930

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,560  2,630

 0,290  0,620 0,330

 21,600 18,250

 1,020 1,000  1,010

 16,200 3,200  9,710

 0,680 0,50  0,590

 11,100 5,200  815,000
 70,500  95,100  82,800

 0,550  0,580  0,570

 5,710 5,500  5,610

 420,000 205,000  312,500

 2,700
 0,450 0,400

 7,040 4,900  5,620

 55,400 36,700

 8,200 7,050  7,630

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 32.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 19,000 Nasiłowska Daria  14,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1410

14

1410023

 1

2214,2210/2,2142/2,2216

numer obrębu geodezyjnego

3972



Organ wydający

GĄSEWO, ul. MAZOWIECKA 1, 06-213 

SYPNIEWO

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0668819047

001389649

6760076733

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

POLINDUS Sp. z o.o. Zakład Produkcji Nr 1 w Gąsewie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 70,400
 12,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 3,950

 0,220

 0,700

 5,330

 0,011

 7,610
 21,700

 0,250

 7,710

 158,000

 0,330

 4,320

 6,500

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 33.000  7.000

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 33,000 Miron Nartonowicz  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411092

 1

numer obrębu geodezyjnego

3973



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/24/2778003

611015968

7743210626

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA SŁUBICE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 44,000
 22,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 3,540

 0,420

 1,940

 31,300

 0,690

 19,100
 149,000

 1,660

 9,520

 1 160,000

 0,019

 13,300

 7,400

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 9.100  2.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3974



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

25/6312982

711582121

8212551571

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA DOMANICE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 45,100
 48,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  1,000

 0,230  0,230 0,230

 48,400 48,400

 0,130 0,130  0,130

 2,500 2,500  2,500

 0,030 0,03  0,030

 6,090 6,090  6,090
 17,300  17,300  17,300

 0,280  0,280  0,280

 42,200 42,200  42,200

 161,000 161,000  161,000

 1,000
 0,100 0,100  0,100

 4,670 4,670  4,670

 45,100 45,100

 12,400 12,400  12,400

OSAD PO ODWODNIENIU JEST SUSZONY I TRAKTOWANY TLENKIEM WAPNIA

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 38.000  15.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 15,000 ANTONI KRYSIAK  4,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1426

14

1426012

 1

539/1, 241, 539/2

numer obrębu geodezyjnego

3975



Organ wydający

Studzieniec, 96-330 Puszcza Mariańska

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/046/ 831-81-70

000323393

8361299993

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Poprawczy w Studzieńcu

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 61,300
 15,650

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,570  5,030

 0,140  0,210 0,280

 28,300 18,700

 5,090 2,320  3,705

 11,600 4,400  8,000

 0,059 0,05  0,055

 11,800 7,600  9,700
 14,400  36,700  25,550

 0,060  0,120  0,090

 6,420 2,080  4,250

 134,400 89,200  111,800

 6,490
 0,828 0,025  0,427

 6,900 4,400  5,650

 77,200 45,400

 6,500 6,300  6,400

R3, R10

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 33.500  5.250

nie tak tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 33,500 Zakład Poprawczy w 

Studzieńcu

 4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438032

 1

115/1, 115

0033 Studzieniecnumer obrębu geodezyjnego

3976



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

022 7157939

015891250

1231233414

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA TARCZYN

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1.600

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3977



Organ wydający

05-530 GÓRA KALWARIA, ul. ŚW. 

ANTONIEGO 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

022/7273546

140522187

1231079746

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.Oczyszczalnia 

Moczydłów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 39,300
 26,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 1,150

 0,260

 1,780

 3,980

 0,057

 7,360
 120,000

 0,600

 19,900

 303,000

 0,280

 7,780

 8,060

Odwadnianie na poletku osadowym i kompostowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 99.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 99,000 Henryk Tuszyński  500,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1013

10

1013023

 1

548/1

numer obrębu geodezyjnego

3978



Organ wydający

05-240 Tłuszcz, ul. Wiejska 56

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-29 7573022

001093676

7620009401

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 16,645
 36,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  1,125

 0,270  0,340 0,410

 37,100 35,300

 0,500 0,500  0,500

 8,680 5,700  7,190

 0,083 0,07  0,076

 7,610 7,170  7,390
 32,700  40,900  36,800

 0,700  0,860  0,780

 39,700 37,200  38,450

 419,000 314,000  366,500

 1,250
 0,480 0,100  0,290

 6,000 4,900  5,450

 29,700 3,590

 12,400 11,500  11,950

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 207.000  75.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 4 133,400 EKO-ERDE SP. Z 

O.O.

 0,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1465

14

1465011

 1

numer obrębu geodezyjnego

3979



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/48/ 384-84-70

670223787

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Jednia -Letnisko

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 71,500
 5,670

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,060  6,330

 0,270  0,350 0,430

 6,810 4,530

 1,600 1,060  1,330

 30,200 20,000  25,100

 0,174 0,11  0,140

 29,700 13,700  24,700
 134,000  202,000  168,000

 0,760  1,160  0,960

 2,980 1,980  2,480

 848,000 564,000  706,000

 7,600
 0,780 0,420  0,600

 15,400 10,020  12,800

 85,800 57,200

 7,200 6,600  6,900

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 110.760  6.280

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3980



Organ wydający

26-500 SZYDŁOWIEC, ul. WSCHODNIA 11

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

048/6170426

672301847

7991829239

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

"WODOCIĄGI I KANALIZACJA" SP Z O.O. W SZYDŁOWCU

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RO-6223-12-1/08 2008-03-03

do:

od:

2015-03-29

Starosta Szydłowski

 56,750
 32,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,400  9,600

 0,420  0,430 0,440

 43,700 20,800

 1,520 1,480  1,500

 36,900 30,600  33,750

 0,580 0,14  0,360

 2 421,000 2 309,000  2 365,000
 187,000  264,000  225,500

 3,460  4,970  4,220

 13,800 3,040  8,420

 1 372,000 1 131,000  1 351,500

 13,800
 0,420 0,170  0,300

 47,200 41,900  44,550

 66,200 47,300

 7,900 7,300  7,600

stabilizacja osadu w zagęszczaczu z odwodnieniem poprzez prasę taśmową

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 140.000  44.800

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 44,000 PPHU RAFIT SP. Z 

O.O.

 10,19

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1425

14

1425092

 1

69,50,60,47

Goszczewicenumer obrębu geodezyjnego

3981



Organ wydający

06-102 PUŁTUSK, ul. WYSZKOWSKA 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

023 692 19 05

130018137

5680000437

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 49,400
 17,030

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,740  3,600

 0,480  0,650 0,870

 22,400 15,600

 3,220 1,680  2,300

 39,900 20,000  28,930

 0,950 0,44  0,770

 32,900 16,600  26,130
 209,000  288,000  249,670

 1,130  1,300  1,230

 3,870 2,450  3,390

 1 056,000 941,000  1 012,670

 4,140
 1,930 0,100  0,980

 23,400 10,800  17,530

 55,800 37,100

 8,400 7,400  7,800

Stabilizacja tlenowa, odwodnione na wirówce, sezonowane na poletkach i w pryzmach

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,174.680  223.190

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3982



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

146470327

7591740369

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZGKIM Sp. z o.o. w Małkinii Górnej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 3,840

 0,841

 14,100

 2,180

 13,000

 0,52

 25,000
 107,000

 1,390

 2,540

 1 025,000

 0,302

 11,700

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 111.200  15.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 58,000 Ziemia Polska Sp. z 

o.o.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

3012

30

3012011

 1

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 53,200 Jerzy Maliszewski  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1432

14

1432063

 2

numer obrębu geodezyjnego

3983



Organ wydający

05-650 Chynów, 

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

670141546

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Chynowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 20,100
 49,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 450,000 450,000  450,000

 0,740  0,740

 0,250  0,250 0,250

 49,400 49,400

 0,190 0,190  0,190

 14,200 14,200  14,200

 2,878 2,88  2,878

 8,380 8,380  8,380
 52,500  52,500  52,500

 0,220  0,220  0,220

 1,210 1,210  1,210

 279,000 279,000  279,000

 0,740

 4,950 4,950  4,950

 20,100 20,100

 6,800 6,800  6,800

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 4.000  1.960

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3984



Organ wydający

09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/024 /2663227

000044641

7740003097

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przeds. Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. w Płocku

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 66,700
 83,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,880  2,210

 0,290  0,290 0,300

 85,500 81,300

 1,080 0,960  1,020

 169,000 83,500  126,250

 7,290 2,81  5,050

 20,300 17,500  19,000
 147,000  177,000  162,000

 2,130  2,370  2,250

 8,330 4,120  6,225

 970,000 940,000  957,000

 2,540
 0,100 0,100  0,100

 13,100 11,100  12,100

 71,200 62,300

 7,300 6,500  6,900

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 1,900 Przedsiębiorstwo 

Eksploatacji 

Rurociągów Naftowych 

PERN "Przyjaźń" S.A.

 10,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1419

14

1419122

 1

numer obrębu geodezyjnego

3985



Organ wydający

08-114 Żelków, 3

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

025/6312876

710509820

8212002048

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków Żelków

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.6232.43.2011 2011-07-15

do:

od: Starosta Siedlecki

RŚ.6233.2.2013 2013-02-06

do:

od: Starosta Siedlecki

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Stabilizacja , odwadnianie na prasie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 14.700  14.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 16,700 Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Skórcu

 0,68

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1426

14

1426092

 1

661

1426092 Skórzecnumer obrębu geodezyjnego

3986



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

024 2614711

141231902

7743040963

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ściekow w Łącku

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 48,000
 15,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 2,150

 0,415

 1,665

 13,150

 0,830

 14,750
 191,000

 1,315

 2,585

 774,000

 10,900

 6,800

stabilizacja tlenowa

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 289.000  43.350

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 289,000 Tadeusz 

Ciechanowski

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1419

14

1419072

 1

numer obrębu geodezyjnego

3987



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/83/3580123

000533498

5371642304

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy Huszlew

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 22,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 10,760

 0,500

 17,200
 87,190

 1,170

 183,100

 6,900

 7,100

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1.060  4.250

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1410

14

1410012

 1

259/1

12 Krzywośnitynumer obrębu geodezyjnego

3988



Organ wydający

05-600 Grójec, ul. Niepodległości 9

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/048/6645251

670747674

7971002407

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 42,900
 21,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,220  3,710

 0,280  0,300 0,340

 26,500 18,700

 1,500 1,020  1,200

 0,270 0,09  0,210

 15,200 10,800  12,900
 79,000  118,000  97,300

 0,330  0,490  0,380

 17,700 12,700  14,800

 325,000 250,000  295,000

 4,630
 0,130 0,100  0,120

 13,000 9,000  11,400

 51,100 31,900

 12,300 12,000  12,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3,100.000  658.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 225,000 Jarosław Karas  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406012

 1

110/2

0027numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 192,000 Arkadiusz Bęczkowski  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406032

 2

46

0039numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 180,000 Arkadiusz Bęczkowski  4,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406032

 3

55

0039numer obrębu geodezyjnego

3989



średnia 1 204,000 Grzegorz Łeszczyński  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406092

 4

7/1 i 38

0037numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 225,000 Bogdan Żyro  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406032

 5

22

0010numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 180,000 Ewa Biliniak  4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406012

 6

10

0010numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 228,000 Tadeusz Kołaciński  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406012

 7

158,4 i 158/5

0035numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 200,000 Robert Gajownik  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406032

 8

3

0040numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 192,000 Arkadiusz Bęczkowski  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406032

 9

11

0039numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 225,000 Dariusz Gudes  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406062

 10

41

0016numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 120,000 Sławomir Gajownik  2,78

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406032

 11

32

0040numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 120,000 Robert Gajownik  3,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406032

 12

33

0040numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 200,000 Eugeniusz Doliński  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406022

 13

3/32

0027numer obrębu geodezyjnego

3990



średnia 1 200,000 Eugeniusz Doliński  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406022

 14

3/32

0027numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 180,000 Paweł Kowalski  3,65

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406092

 15

418/2

0029numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 240,000 Ewa Biliniak  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406022

 16

201/2

0016numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/22/ 7394200

146319317

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 54,450
 22,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,450  3,900

 0,220  0,280 0,340

 24,800 20,100

 1,370 0,870  1,120

 14,400 12,300  13,350

 0,280 0,14  0,210

 13,500 11,000  12,250
 208,000  253,000  230,500

 1,100  1,230  1,160

 14,100 13,600  13,850

 696,000 647,000  671,500

 4,340
 0,230 0,170  0,200

 10,800 9,650  10,220

 56,600 52,300

 12,200 12,100  12,150

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3.200

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

3991



średnia 2,200 BIO-med Kielce

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1436

14

1436053

 1

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

01-103 WARSZAWA, ul. REDUTOWA 9/23

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

022 86-08-200

010564858

5270204471

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

DANONE SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 54,090
 24,640

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,840  0,770

 0,030  0,025 0,020

 15,960 33,320

 0,230 0,260  0,240

 22,800 25,800  24,300

 0,229 0,04  0,134

 22,800 25,800  24,300
 25,800  22,800  24,300

 0,130  2,280  1,205

 0,640 0,620  0,630

 31,300 171,000  101,150

 0,700

 22,800 25,800  24,300

 26,560 81,630

 12,000 10,770  11,380

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 10.100  1.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 10,100 SITA POLSKA SP. Z 

O.O.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1465

14

1465011

 1

numer obrębu geodezyjnego

3992



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/048/ 6132615

670080632

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 68,133
 19,067

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,370  4,093

 0,380  0,385 0,390

 26,200 13,900

 5,067 0,610  2,289

 14,800 5,410  8,303

 0,345 0,12  0,265

 35,100 18,900  24,500
 52,400  108,000  70,967

 0,449  0,770  0,603

 30,600 7,900  19,400

 869,000 448,000  603,000

 5,300
 1,180 0,048  0,427

 15,900 9,540  11,727

 75,100 59,800

 12,500 7,950  10,917

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,399.030

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 964,490 Henryk Jagodziński  2,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1401

14

1401013

 1

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 147,570 Marek Ziółek  7,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1401

14

1401013

 2

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 1 286,970 Marek Ziółek  7,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1401

14

1401013

 3

numer obrębu geodezyjnego

3993



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/48/6167020

000545254

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy Rzeczniów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

IOŚiR.6210/22/06 2006-12-28

do:

od: 2006-12-28

2016-12-31

Starosta Lipski

 21,550
 2,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,640  2,135

 0,370  0,330 0,290

 3,210 1,990

 0,950 0,450  0,700

 11,900 6,080  8,990

 0,088 0,05  0,067

 10,800 6,240  8,520
 61,700  29,200  45,450

 0,510  0,860  0,685

 28,300 21,300  24,800

 612,000 333,000  472,500

 2,630

 5,490 4,010  4,750

 31,300 11,800

 12,500 6,200  9,350

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 267.000  6.140

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 267,000 Łukasz Bębenek  1,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1409

14

1409042

 1

383; 384

Rzecznióweknumer obrębu geodezyjnego

3994



Organ wydający

09-500 GOSTYNIN, ul. ZALESIE 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/024/2360001

000291724

9710579072

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZOZ IM. PROF 

E. WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RLO.7644-39/08 2008-12-30

do:

od: 2008-12-30

2018-12-30

Starosta Gostyniński

 70,050
 13,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 5,370  5,500

 0,310  0,775 1,240

 16,800 9,600

 3,040 3,020  3,030

 15,600 15,300  15,450

 1,010 0,99  1,000

 14,500 13,200  13,850
 97,200  103,000  100,100

 3,530  4,330  3,930

 2,510 1,470  1,990

 1 118,000 932,000  1 025,000

 5,630
 0,290 0,140  0,215

 18,600 18,600  18,600

 72,000 68,100

 6,900 6,300  6,600

Odwadnianie osadu - urządzenie Draimad Teknobag do odwadnienia 85%, dalsze osuszanie na składowisku

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 8.400

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 39,600 Jan Kazimierz 

Krzewicki

 8,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1404

14

1404011

 1

769

numer obrębu geodezyjnego

3995



Organ wydający

07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

029-7725057

550426368

7581045567

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminna Jednostka Usług Komunalnych

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 43,950
 22,650

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,570  2,300

 0,240  0,250 0,260

 24,200 21,100

 0,930 0,670  0,800

 6,920 6,310  6,620

 0,160 0,15  0,155

 13,000 8,630  10,820
 166,000  202,000  184,000

 0,610  0,630  0,620

 30,900 17,500  24,200

 3,020
 0,120 0,100  0,110

 7,440 6,040  6,740

 49,200 38,700

 12,600 12,100  12,350

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 27.800  6.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 34,694 Gmina Łyse  0,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415072

 1

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 27,500 Szok Czesław  1,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415072

 2

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 13,800 Gmina Łyse  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415072

 3

41/8

numer obrębu geodezyjnego

3996



Organ wydający

01-303 WARSZAWA, ul. Połczyńska 97A

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

46/8640600

750078292

8370000812

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

BAKOMA S.A.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 76,200
 12,470

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 6,930  6,960

 0,330  0,380 0,430

 13,000 11,700

 3,780 2,700  3,170

 15,800 6,000  11,708

 2,330 0,06  0,670

 29,800 18,900  22,860
 40,710  98,700  63,420

 0,250  1,910  0,680

 4,050 1,460  2,263

 474,900 264,000  356,470

 7,140
 1,369 0,320  0,980

 49,710 9,250  20,830

 83,000 70,500

 7,800 7,300  7,620

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 594.000  71.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 1 849,000 Gospodarstwo Rolne

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1428

14

1428011

 1

numer obrębu geodezyjnego

3997



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/22/ 7394200

146319317

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 54,450
 22,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,450  3,900

 0,220  0,280 0,340

 24,800 20,100

 1,370 0,870  1,120

 14,400 12,300  13,350

 0,280 0,14  0,210

 13,500 11,000  12,250
 208,000  253,000  230,500

 1,100  1,230  1,160

 14,100 13,600  13,850

 696,000 647,000  671,500

 4,340
 0,230 0,170  0,200

 10,800 9,650  10,220

 56,600 52,300

 12,200 12,100  12,150

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 36.400  8.150

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 34,400 BIO-MED Kielce

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1436

14

1436053

 1

Kazanównumer obrębu geodezyjnego

3998



Organ wydający

Wyśmierzyce, ul. Kopernika 19, 26-811 

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

048/6157003

671984293

7981347119

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ROŚ.6341.Ś.11.4.

2013.MG

2013-08-12

do:

od:

2023-08-10

Starosta Białobrzeski

 43,500
 54,700

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 1,680

 0,150

 0,380

 0,150

 10,200
 42,900

 0,650

 2,280

 436,000

 0,110

 8,030

 7,600

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3.200

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

3999



Organ wydający

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, ul. 

Chróścielewskiego 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

025-7586712

710015064

8220003789

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków W MIŃSKU MAZ.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 52,730
 25,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,990  2,830

 0,460  0,510 0,560

 26,000 23,100

 2,400 1,980  2,170

 30,000 21,000  26,700

 0,490 0,32  0,390

 85,600 43,600  58,770
 129,000  214,000  159,300

 1,300  6,000  3,350

 13,500 11,500  12,500

 752,000 13,100  552,000

 4,000
 1,000 0,840  0,920

 41,700 22,400  29,570

 62,000 44,500

 11,800 8,400  9,500

fermentacja mezofilna, odwadnianie, higenizacja wapnem tlenkowym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,870.000  467.500

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 564,000 Marek Mazek  23,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1417

14

1417052

 1

124,136,725,726,727,234/1,234/1,234/2,47

Kołbielnumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 276,000 Janusz Góras  17,25

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412011

 2

170,143,31,293,294

Mińsk Mazowieckinumer obrębu geodezyjnego

średnia 1 328,000 Sławomir Kula  20,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412132

 3

346,347,348,396,389/5,287/7

0007,0030,0039numer obrębu geodezyjnego

4000



średnia 1 360,000 Tomasz Górski  22,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412132

 4

34,16,69

0,030,0031,0003numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 380,000 Paweł Majszyk  22,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1412

14

1412011

 5

306,307,308/1,731,732,733,734,735,736,837,

838,839,840,841,842,244,246,248,250,219,22

0

mińsk mazowieckinumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

292461996

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

BIO-MED SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 49,800
 20,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,670  2,770

 0,290  0,300 0,310

 21,400 19,600

 1,010 0,970  0,990

 11,600 9,230  10,410

 0,250 0,10  0,174

 16,500 11,600  14,500
 73,900  83,400  78,650

 0,760  0,920  0,840

 16,400 13,400  14,900

 725,000 585,000  655,000

 2,870
 0,100 0,100  0,100

 8,410 6,750  7,580

 52,100 47,500

 12,300 12,000  12,150

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 334.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

4001



średnia 334,000

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

2263

22

2263011

 1

146/6

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

06-460 GRUDUSK, ul. Ciechanowska 54

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/023/6715206

130954606

5661861049

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD KOMUNALNY W GRUDUSKU

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 75,200
 13,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 7,120  7,120

 0,510  0,510 0,510

 13,100 13,100

 2,060 2,060  2,060

 7,080 7,080  7,080

 2,550 2,55  2,550

 10,200 10,200  10,200
 87,000  87,000  87,000

 0,700  0,700  0,700

 3,260 3,260  3,260

 608,000 6 018,000  608,000

 7,120
 0,300 0,300  0,300

 5,150 5,150  5,150

 75,200 75,200

 6,400 6,400  6,400

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 140.000  18.300

nie tak tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 56,000 Zakład Usług 

Komunalnych USKOM

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402052

 1

numer obrębu geodezyjnego

4002



średnia 84,000 Zakład Komunalny w 

Grudusku

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402052

 2

63/1

Humięcino-Koskinumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/24/2762112

141220175

7761659101

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia sciekow w Lelicach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.6241.49.2012 2012-07-02

do:

od:

2022-07-15

Starostwo Powiatowe w 

Sierpcu

 66,100
 8,930

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 5,730  5,960

 0,200  0,310 0,420

 9,200 8,650

 1,320 1,230  1,260

 14,100 13,600  13,850

 1,500 0,50  1,000

 38,600 9,450  24,030
 128,000  179,000  153,600

 1,370  1,930  1,650

 3,250 2,940  3,100

 1 064,000 587,000  825,500

 6,190
 1,240 0,950  1,100

 27,400 12,900  20,150

 66,100

 7,800 7,500  7,650

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 9.400

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4003



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

25/6420399

711582670

8212392687

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA ZBUCZYN/GMINNA OCZYSZCALNIA ŚCIEKÓW W ZBUCZYNIE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 77,100
 3,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,960  7,080

 0,320  0,335 0,350

 3,600 2,400

 2,500 1,600  2,050

 15,200 11,700  13,450

 0,050 0,05  0,500

 19,500 8,720  14,100
 89,700  126,000  107,800

 1,040  1,140  1,090

 2,820 1,940  2,380

 806,000 682,000  744,000

 7,200
 1,540 0,700  1,120

 13,500 6,470  9,980

 83,600 70,600

 6,400 6,300  6,350

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 100.000  3.000

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 100,000 M.M. CELIŃSCY  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1426

14

1426132

 1

343, 344, 370

numer obrębu geodezyjnego

4004



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

611015997

7743213464

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA SŁUPNO

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 35,600
 25,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 1,140

 0,360

 0,910

 10,600

 0,120

 12,400
 109,000

 1,140

 25,400

 357,000

 2,000

 8,590

 12,400

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 43.000  2.700

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 43,000 Piotr Bojarski  22,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1419

14

1419122

 1

42,43/1,135

0,020numer obrębu geodezyjnego

4005



Organ wydający

96-300 ŻYRARDÓW, ul. CZYSTA 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/046/ 8554041

750086653

8380007201

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŻYRARDOWIE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 42,600
 21,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,450  3,430

 29,200 16,700

 2,520 0,980  1,870

 34,100 16,400  22,730

 0,840 0,19  0,430

 29,100 15,000  20,400
 87,100  153,000  117,700

 1,380  1,650  1,470

 22,640 10,800  15,500

 837,000 456,000  659,000

 4,620
 0,280 0,170  0,230

 21,200 8,250  12,180

 53,000 26,200

 12,400 12,100  12,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,168.000  464.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 64,000 Kuran Jerzy  2,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1405

14

1405052

 1

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 128,000 Cuper Marek  4,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438052

 2

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 392,000 Mitrowski Marcin  13,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438052

 3

numer obrębu geodezyjnego

4006



średnia 2 64,000 Szewczyk Mariusz  2,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438052

 4

numer obrębu geodezyjnego

średnia 116,000 Deliś Marek  3,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438052

 5

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 68,000 Jeżak Franiciszek  2,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438011

 6

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 276,000 Moskalik Paweł  9,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438025

 7

numer obrębu geodezyjnego

lekka 2 88,000 Malinowski Sławomir  2,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438011

 8

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 92,000 Krystosiak Ireneusz  3,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438052

 9

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 600,000 Mitrowki Krzysztof  20,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438052

 10

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 80,000 Milczarek Sławomir  2,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438052

 11

numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 200,000 Miastowski Andrzej  6,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1438

14

1438052

 12

numer obrębu geodezyjnego

4007



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

29/7727061

001074012

7581902296

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Czarni

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 24,200
 38,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,880  2,880

 0,049  0,049 0,049

 38,400 38,400

 0,290 0,290  0,290

 10,400 10,400  10,400

 0,150 0,15  0,150

 7,440 7,440  7,440
 24,300  24,300  24,300

 0,270  0,270  0,270

 0,850 0,850  0,850

 683,000 683,000  683,000

 2,880
 0,100 0,100  0,100

 3,710 3,710  3,710

 24,200 24,200

 6,700 6,700  6,700

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 0.100  0.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4008



Organ wydający

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

022 752-92-53

016026808

1181462152

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 18,000
 36,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,740  1,990

 0,240  0,300 0,360

 38,600 32,600

 1,280 0,900  1,100

 11,400 5,020  8,800

 0,220 0,06  0,140

 15,100 8,530  11,980
 121,000  155,000  132,700

 0,470  0,620  0,530

 31,300 21,200  26,100

 336,000 253,000  296,700

 2,320
 0,100 0,100  0,100

 12,500 9,380  10,900

 20,500 14,700

 12,500 12,000  12,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,949.150  745.750

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 1 363,852 "Agrmil" Monika  

Zygmunt-Ogrodnik 

Marian Ogrodnik s.c.

 33,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411062

 1

361/3

361/7

361/5

361/8

361/9

361/10

0011numer obrębu geodezyjnego

4009



Organ wydający

27-350 Sienno, ul. Lipska 18

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/048/ 37-86-069

670811248

8111002644

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Usług Komunalnych w Siennie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

IOŚiR6210/24/1/0

6

2006-04-24

do:

od:

2016-04-30

STAROSTA LIPSKI

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 24.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1409

14

1409052

 1

numer obrębu geodezyjnego

4010



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/48/ 6231047

670223646

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 74,900
 50,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 5,900

 0,520

 1,900

 29,350

 0,200

 34,950
 163,000

 1,630

 3,900

 1 273,500

 0,250

 19,150

 6,900

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 12.300

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 3,000 Dariusz Kwaśniewski  4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1407

14

1407022

 1

2

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 3,000 Jurek Bernardyna  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1407

14

1407022

 2

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 5,800 Krzysztof Kuciński  2,13

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1407

14

1407022

 3

9/1

numer obrębu geodezyjnego

4011



Organ wydający

05-530 GÓRA KALWARIA, ul. ŚW. 

ANTONIEGO 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

022/7273546

140522187

1231079746

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.Oczyszczalnia 

Moczydłów

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

178/2005 2005-08-18

do:

od: 2005-08-18

2015-08-01

Starosta Piaseczyński

 36,600
 21,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,290  2,700

 0,180  0,250 0,330

 32,800 13,000

 3,330 0,630  1,660

 24,400 3,450  13,190

 1,030 0,05  0,420

 26,400 5,620  16,820
 57,500  230,000  134,000

 0,320  0,830  0,580

 29,200 1,543  14,900

 850,000 180,000  514,000

 4,210
 0,360 0,100  0,190

 20,900 4,170  12,000

 56,800 17,100

 12,400 8,600  10,500

Zageszczanie grawitacyjne - odwadnianie na prasie filtracyjnej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,659.000  348.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 100,000 Kuciński Waldemar  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1418

14

1418013

 1

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 1 133,800 Henryk Tuszyński  500,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1013

10

1013023

 2

548/2numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 200,000 Smolarski Marek  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1418

14

1418013

 3

numer obrębu geodezyjnego

4012



średnia 1 200,000 Jarosz Antoni  4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1418

14

1418013

 4

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 50,000 Grzegrzółka Krzysztof  2,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1418

14

1418013

 5

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

MOŚCIBRODY, 53, 08-112 WIŚNIEW

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/25/6417233

712378842

8212273669

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD MIĘSNY MOŚCIBRODY

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 70,400
 23,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,120  1,120

 0,510  0,510 0,510

 23,300 23,300

 0,460 0,460  0,460

 8,500 8,500  8,500

 0,500 0,50  0,500

 1,900 1,900  1,900
 1,700  1,700  1,700

 2,200  2,200  2,200

 1,150 1,150  1,150

 62,700 62,700  62,700

 1,120
 0,019 0,019  0,019

 6,300 6,300  6,300

 70,400 70,400

 6,650 6,650  6,650

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 468.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 468,000  18,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1426

14

1426112

 1

377/7

74 obręb 3 i 75 obręb 3numer obrębu geodezyjnego

4013



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/48/ 6185900

670223860

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA OROŃSKO

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 72,400
 8,860

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,060  4,740

 0,330  0,340 0,340

 12,600 5,120

 1,520 1,040  1,280

 16,000 14,500  15,250

 0,130 0,12  0,130

 40,500 18,300  29,400
 93,900  103,000  98,450

 1,120  0,940  1,030

 4,270 3,610  3,940

 1 044,000 877,000  960,500

 6,410
 0,110 0,100

 10,400 9,360  9,880

 74,600 70,200

 7,200 6,800  7,000

ODWADNIANIE GRAWITACYJNE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 109.000  9.700

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4014



Organ wydający

07-130 ŁOCHÓW, ul. MYŚLIWSKA 4

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/025/ 675 18 65

710016135

8240003083

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

PŚ.V./KS/7600-11

/08

2008-07-29

do:

od: 2008-07-28

2014-12-31

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

 72,200
 12,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 5,330

 0,530

 1,840

 25,500

 0,430

 23,400
 180,000

 1,830

 4,150

 1 585,000

 0,170

 15,900

 7,600

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 400,000 Samorządowy Zakład 

Gospod. Komunalnej

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1433

14

1433053

 1

682

0016numer obrębu geodezyjnego

4015



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

023 679-11-45

630303135

7821014202

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

POLMLEK RACIĄŻ SP. Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 43,800
 15,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,350  1,820

 0,180  0,290 0,380

 19,200 11,400

 2,740 0,800  1,640

 2,500 2,500  2,500

 0,027 0,02  0,022

 7,760 5,140  6,400
 4,870  13,100  7,770

 0,250  0,470  0,330

 27,000 9,870  20,190

 170,000 67,400  112,800

 2,590
 0,430 0,100  0,230

 7,530 3,400  5,560

 69,000 16,200

 12,500 9,500  11,430

zagęszczanie i prasowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 842.260  123.290

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 42,000 Bogumiła Zgorzelska  0,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420021

 1

183/1

numer obrębu geodezyjnego

średnia 427,260 Jan Staniszewski  6,65

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420021

 2

122/6,180,235,4,6,136

Kraszewo Czubakinumer obrębu geodezyjnego

średnia 85,000 Barbara Paciorek  1,40

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420021

 3

126,127

Kossobudynumer obrębu geodezyjnego

4016



lekka 195,000 Piotr Lewandowski  4,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420021

 4

161/5

Witkowonumer obrębu geodezyjnego

lekka 115,000 Stanisław Komorowski  1,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420021

 5

63/23

Kinikinumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

05-400 OTWOCK, ul. KARCZEWSKA 48

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-22 779 42 96

141152456

5321954266

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

OTWOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z 

o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

123/2004 2004-12-27

do:

od:

2014-11-30

Starosta Otwocki

61/2013 2013-02-27

do:

od:

2014-11-30

Starosta Otwocki

 47,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,750  3,460

 0,170  0,450

 2,950 0,960  1,820

 50,400 20,000  36,970

 5,480 0,30  2,150

 93,300 34,700  58,370
 121,000  207,000  164,000

 1,250  2,990  1,930

 5,030 1,500

 1 291,000 517,000  825,000

 4,060
 0,710 0,140  0,440

 41,300 16,800  25,970

 49,400 44,900

 7,900 6,700  7,300

Stabilizacja kos w procesie mezofilowej fermentacji metanowej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 9,983.880  1,875.370

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

4017



średnia 5 4 122,900 OPWiK Sp z o.o.  16,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1417

14

1417021

 1

6/1, 6/2, 6/3, 7, 8

198numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

046 863-02-01

750010992

8370000634

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

BORYSZEW S.A.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 33,500
 48,200

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,831  1,150

 0,205  0,470 0,647

 57,100 39,800

 0,750 0,269  0,520

 144,000 24,000  69,000

 0,760 0,19  0,380

 36,000 22,000  37,300
 44,000  178,000  104,000

 1,070  4,680  2,430

 17,300 0,174  11,020

 726,000 325,000  570,000

 1,390
 0,030 0,001  0,011

 31,000 25,000  28,000

 38,400 27,500

 9,200 7,400  8,000

koagulacja PIXem, higienizacja mlekiem wapiennym, odwadnianie na prasie filtracyjnej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 588.000  283.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 367,500 STEPNIAK TOMASZ  12,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1428

14

1428011

 1

numer obrębu geodezyjnego

4018



średnia 2 180,000 BORYSZEW S.A. 

ODDZIAŁ 

BORYSZEW ERG

 7,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1428

14

1428011

 2

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

08-440 Pilawa, ul. ALEJA WYZWOLENIA 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

025/6856140

710422250

8261392546

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

80/11/PŚ.Z 2011-06-20

do:

od:

2014-12-31

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

 51,700
 18,600

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,340  2,500

 0,340  0,370 0,400

 20,000 17,100

 1,340 1,200  1,270

 84,000 19,000  51,500

 0,330 0,15  0,240

 21,100 10,600  15,900
 94,600  65,300  80,000

 1,020  1,150  1,080

 14,600 14,000  14,300

 675,000 474,000  575,000

 3,660
 0,100 0,100  0,100

 15,400 8,050  11,700

 52,800 50,500

 12,500 12,200  12,400

prasowanie i wapnowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 34.640  6.400

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 34,640 ZGK Pilawa  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1403

14

1403103

 1

835

numer obrębu geodezyjnego

4019



Organ wydający

08-440 Pilawa, ul. ALEJA WYZWOLENIA 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

025/6856140

710422250

8261392546

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

80/11/PŚ.Z. 2011-06-20

do:

od:

2014-12-31

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

 51,300
 16,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,270  3,120

 0,280  0,320 0,350

 18,400 15,300

 1,060 1,030  1,050

 40,000 28,500  34,300

 0,200 0,12  0,160

 19,500 16,300  17,500
 126,000  145,000  136,000

 2,050  2,150  2,100

 20,700 9,360  15,030

 361,000 290,000  326,000

 4,960
 0,100 0,100  0,100

 31,600 28,600  30,100

 57,800 44,700

 12,400 12,300  12,400

Prasowanie i wapnowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 14.480  1.800

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 14,480 ZGK Pilawa  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1403

14

1403103

 1

835

numer obrębu geodezyjnego

4020



Organ wydający

Stara Kornica, 191, 08-205 Kornica

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/83/3587228

030237724

4960213725

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Stara Kornica

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 70,000
 17,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 4,700

 0,390

 1,040

 20,200

 0,176

 30,400
 89,400

 0,983

 2,180

 798,000

 0,490

 21,400

 6,800

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 42.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 14,000 Gospodarstwo Rolne 

Andrzej Kalinowski

 2,77

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1410

14

1410062

 1

503

8numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 21,000 Gospodarstwo Rolne 

Andrzej Kalinowski

 4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1410

14

1410062

 2

544

8numer obrębu geodezyjnego

4021



Organ wydający

96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława 

Papczyńskiego 1

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-46 831 81 51

000545975

8381751539

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

URZĄD GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 82,200
 17,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 5,180

 0,220

 3,660

 3,100

 0,030

 10,800
 13,200

 0,200

 5,600

 152,100

 0,094

 5,400

 6,600

Odwadnianie na poletkach ściekowych- higenizacja waplnem palonym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 54.600  9.440

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4022



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

29/7644222

146283080

7582352403

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Karny w Przytułach Starych

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 52.700  0.264

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1415

14

1415102

 1

ul. Przemysłowa 45, Ławynumer obrębu geodezyjnego

4023



Organ wydający

06-450 Glinojeck, ul. Ciechanowska 8B

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/023/6740068

130866351

5661802360

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 55,000
 11,770

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 5,940

 0,540

 19,530

 0,460

 20,630
 116,070

 1,200

 2,760

 770,330

 0,440

 14,870

 7,300

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 421.500  49.610

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 484,400 Tadeusz Pionka  5,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402033

 1

71/1,151

numer obrębu geodezyjnego

4024



Organ wydający

Umienino-Łubki, 5, 09-412 Nowe 

Proboszczewice

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

24/2679501

140846346

7742986052

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

PEKLIMAR Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 34,200
 33,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,610  1,250

 0,190  0,230 0,270

 38,100 29,700

 2,240 0,490  1,350

 2,000 2,000  2,000

 0,070 0,10  0,080

 2,200 1,300  1,750
 2,600  12,000  7,300

 0,160  0,210  0,180

 46,000 25,000  35,500

 35,000 29,000  32,000

 1,890
 0,055 0,030  0,042

 21,000 10,000  15,500

 38,700 10,100

 12,200 12,200  12,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 210.000  71.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 149,000 GOSPODARSTWO 

ROLNE BOGUSŁAW 

STRZEŚNIEWSKI

 8,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1419

14

1419012

 1

61/2

0033numer obrębu geodezyjnego

4025



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

243668725

146236488

7743213406

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gospodarka Komunalna :Stara biała" Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 79,000
 8,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 8,160

 0,867

 1,170

 16,100

 0,500

 49,500
 184,000

 1,000

 2,470

 944,000

 1,900

 26,900

 6,400

Odwadnianie, workowanie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 58.750  4.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 58,750 Ziemia Polska Sp. z 

o.o.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1432

14

1432064

 1

numer obrębu geodezyjnego

4026



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

48/6217105

670223830

8121914938

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MAGNUSZEW

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RLOŚ-6341/22/13 2013-11-27

do:

od:

2023-11-26

STAROSTA KOZIENICKI

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 7,780

 3,600

 2,600

 0,941

 21,000

 0,12

 25,000
 91,100

 0,985

 3,630

 779,000

 14,100

 64,300

 6,900

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 4.000

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 4,000  15,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1407

14

1407062

 1

numer obrębu geodezyjnego

4027



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/24/2353091

141624085

9710697392

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Komunalny w Solcu

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 82,100
 9,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 6,910

 0,330

 13,900

 12,000

 0,380

 12,000
 146,000

 0,280

 3,320

 1 534,000

 13,000

 7,900

Ustabilizowany osad ¶ciekowy

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 26.900  2.500

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 26,900

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1404

14

1404011

 1

92/1

numer obrębu geodezyjnego

4028



Organ wydający

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Bolesława 

Prusa 66

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

029/ 6457301,6457302

550733679

7591475720

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Ostrowii Mazowieckiej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RLO.7644-1-14/04 2004-06-02

do:

od: 2004-06-02

2014-06-30

Starosta Ostrowski

 46,600
 19,150

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,110  4,010

 0,360  0,400 0,450

 19,200 19,100

 2,510 1,580  2,040

 12,300 6,730  9,510

 0,540 0,50  0,520

 16,100 12,300  14,200
 46,200  53,800  50,000

 0,649  0,723  0,686

 18,500 14,600  16,550

 460,000 388,000  424,000

 4,910
 1,510 0,300  0,910

 10,300 6,720  8,510

 56,200 37,000

 12,500 7,800  10,150

Zagęszczanie mechaniczne, Stabilizacja i odwadnianie na prasie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 424.000  81.300

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 2 148,000 Jan Gałązka  7,99

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1416

14

1416011

 1

5, 72, 153, 159/2, 332

0038numer obrębu geodezyjnego

średnia 2 276,000 Teresa, Arkadiusz i 

Krzysztof Wilczyńscy

 7,94

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1416

14

1416011

 2

91, 274, 503, 507, 513, 515/2, 516

0038numer obrębu geodezyjnego

4029



Organ wydający

05-170 ZAKROCZYM, ul. PAROWA 

OKÓLNA 3B

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/0-22/785 28 82

015628250

5311561134

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAKROCZYMIU - 

Oczyszczalnia Ścieków w Zakroczymiu

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

98/11/PŚ.Z 2011-09-15

do:

od: 2011-09-15

2014-12-31

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

 61,000
 22,330

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,440  5,700

 0,410  0,450 0,490

 25,000 17,000

 1,760 1,530  1,670

 19,000 6,500  12,130

 0,950 0,18  0,570

 51,600 11,400  32,600
 34,800  103,000  73,430

 0,560  1,070  0,860

 15,000 1,890  10,360

 584,000 300,000  425,330

 7,830
 1,280 0,140  0,560

 28,200 9,720  20,840

 77,000 51,000

 12,800 15 096,500  10,630

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 602.000  142.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 602,000 Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Zakroczymiu

 1,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1414

14

1414063

 1

34

02-11 Zakroczymnumer obrębu geodezyjnego

4030



Organ wydający

WIĄZOWNIA, ul. BORYSZEWSKA 2, 

05-462 WIĄZOWNA

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/022/7890133

141008274

5321940459

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WIĄZOWNIE

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 22,700
 32,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,000  1,110

 0,260  2,260 4,270

 33,200 31,700

 0,720 0,540  0,630

 16,900 11,900  14,400

 0,150 0,02  0,080

 31,500 19,800  25,650
 63,800  93,800  78,800

 0,520  0,660  0,590

 26,700 20,400  23,550

 508,000 283,000  395,500

 1,220
 0,130 0,100  0,110

 13,500 8,960  11,230

 31,200 14,200

 12,400 12,300  12,350

odwadnianie na prasie taśmowej, higienizacja wapnem

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 240.000  78.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4031



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

611015997

7743213464

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA SŁUPNO

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 35,600
 25,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 1,140

 0,360

 0,910

 10,600

 0,120

 12,400
 109,000

 1,140

 25,400

 357,000

 2,000

 8,590

 12,400

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 43.000  2.700

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 43,000 Piotr Bojarski

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1419

14

1419122

 1

42, 43/1, 135

0020numer obrębu geodezyjnego

4032



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/48/ 6185900

670223860

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINA OROŃSKO

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 758.100  60.600

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4033



Organ wydający

KOZIETUŁY NOWE, 66 J, 05-640 

MOGIELNICA

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

48/ 3689800

010406266

5211003920

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Dohler Sp. z o.o. (dawniej Dinter Polska Sp. z o.o.)

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RS-76440/1/10 2010-08-16

do:

od:

2020-08-19

STAROSTA GRÓJECKI

 70,380
 12,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 4,600  5,390

 0,170  0,220 0,380

 15,300 10,500

 1,040 0,360  0,610

 6,410 3,520  4,810

 0,073 0,03  0,050

 36,200 18,800  26,140
 45,300  77,500  64,100

 0,250  0,500  0,300

 7,550 1,350  3,260

 477,000 124,000  258,400

 6,090
 0,100 0,020  0,080

 16,100 10,800  12,380

 78,200 59,300

 7,900 7,400  7,670

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 808.500  112.600

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 315,000 JĘDRZEJCZAK 

PAWEŁ

 5,24

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406073

 1

64/6

0021numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 493,500 WANDA MADEJ  8,65

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1406

14

1406062

 2

27/1

0002numer obrębu geodezyjnego

4034



Organ wydający

09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 21

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/0-24/ 235 30 11

610364810

7750000893

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia Ścieków MPK w Gostyninie Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RLO.7644-59/05/1

0

2010-08-16

do:

od:

2015-11-24

Starosta Gostyniński

RLO.7644-59/05 2005-11-24

do:

od: 2005-11-24

2015-11-24

Starosta Gostyniński

 49,600
 16,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 4,080

 0,200

 1,750

 34,100

 0,500

 240,000
 212,000

 1,750

 2,000

 1 152,000

 0,900

 178,000

 7,500

fermentacja, odwadnianie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 2,157.000  548.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 200,000 Jagniątowska Elżbieta  9,54

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1404

14

1404022

 1

871/1,860

140401numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 500,000 Gospodarstwo Rolne 

Radecki Stanisław i 

Bożena - BIOTRANS 

SP Z O.O.

 9,12

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1404

14

1404052

 2

22,79,70

140405numer obrębu geodezyjnego

4035



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

48/6217105

670223830

8121914938

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MAGNUSZEW

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RLOŚ-6223/06/02 2006-02-17

do:

od:

2016-02-16

STAROSTA KOZIENICKI

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 7,820

 3,550

 1,700

 1,590

 20,600

 0,19

 25,000
 191,000

 1,250

 3,550

 1 403,000

 10,400

 75,600

 7,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3.000

tak nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 3,000 GMINA MAGNUSZEW  15,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1407

14

1407062

 1

3/5 i 3/4

0010 TRZEBIEŃnumer obrębu geodezyjnego

4036



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

141128512

7621945083

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 50,000
 24,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 3,730

 0,240

 0,800

 14,700

 0,620

 20,400
 79,300

 1,370

 2,510

 676,000

 0,692

 9,450

 8,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 20,800

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1435

14

1435012

 1

1931/12

numer obrębu geodezyjnego

4037



Organ wydający

26-700 Zwoleń, ul. Bogusza 19

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

048 676 22 12

672026737

8111630777

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RLOŚ.0-7644/14/2

008

2008-08-01

do:

od: STAROSTA ZWOLEŃSKI

 56,500
 91,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,550  3,550

 0,350  0,350 0,350

 91,500 91,500

 1,030 1,030  1,030

 38,700 38,700  38,700

 0,520 0,52  0,520

 58,100 58,100  58,100
 216,000  216,000  216,000

 1,830  1,830  1,830

 4,010 4,010  4,010

 1 417,000 1 417,000  1 417,000

 3,550
 0,100 0,100  0,100

 24,100 24,100  24,100

 56,500 56,500

 7,700 7,700  7,700

SUSZENIE, NAPOWIETRZANIE, WAPNOWANIE

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 58.000  53.070

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 53,070 OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW W 

ZWOLENIU

 0,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1436

14

1436053

 1

3644/6

Zwoleńnumer obrębu geodezyjnego

4038



Organ wydający

09-414 BRUDZEŃ DUŻY, ul. TORUŃSKA 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/024/2604013

000541730

7741977329

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OŚ.II.6223-2/38/03 2003-12-31

do:

od:

2013-12-31

Starosta Płocki

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1.600  1.600

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4039



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

236582078

146118027

5110289292

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia Ścieków Lubowidz

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 73,900
 13,700

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,690  7,550

 0,200  0,740 1,280

 14,100 13,200

 0,500 0,250  0,380

 275,000 1,070  13,400

 0,500 0,50  0,500

 21,500 5,000  13,300
 16,000  117,000  66,500

 1,000  2,800  1,900

 2,100 2,000  2,100

 1 687,000 145,000  916,000

 10,400
 0,950 0,680  0,820

 13,200 5,000  9,100

 79,900 67,800

 7,500 7,400  7,500

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 98.000  11.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 98,000 Tadeusz Ziółkowski  9,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1437

14

1437032

 1

51

277

0015, 0019numer obrębu geodezyjnego

4040



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

141128512

7621945083

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 24,400

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1435

14

1435012

 1

numer obrębu geodezyjnego

4041



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/24/2762112

141220175

7761659101

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia sciekow w Lelicach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

RŚ.6241.94.2012 2012-12-12

do:

od:

2022-12-31

Starostwo Powiatowe w 

Sierpcu

 64,800
 9,180

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 5,730  5,740

 0,200  0,320 0,430

 9,400 8,950

 1,320 1,237  1,300

 18,800 15,100  16,950

 2,120 0,50  1,310

 39,100 9,220  24,160
 113,000  189,000  151,000

 1,300  2,210  1,760

 2,930 2,100  2,520

 1 086,000 564,000  825,000

 5,770
 1,320 1,230  1,090

 27,200 10,300  18,750

 64,800

 7,500 7,400  7,450

Odwodnienie w workownicy Draimad i suszenie na poletkach osadowych

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 6.100

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4042



Organ wydający

08-330 KOSÓW LACKI, ul. PARKOWA 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/025/7879048

000440940

8230001289

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

OKRĘGOWA SPÓŁDZ. MLECZ. W KOSOWIE LACKIM

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

SiB.6220.4.2012 2012-06-08

do:

od: 2012-06-08

2022-06-09

Starosta Sokołowski

 30,600
 26,550

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,970  3,010

 0,300  0,340 0,380

 34,500 25,900

 1,030 0,960  0,990

 4,800 4,900  4,850

 0,800 0,50  0,650

 15,900  13,800
 28,300  34,100  31,200

 0,900  1,230  1,060

 9,800 6,800  8,300

 293,000 291,000  292,000

 4,060
 0,708 0,708  0,708

 9,900 9,900  9,900

 50,800 10,400

 10,000 10,000  10,000

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 240.400  63.820

nie nie nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 56,500 D. Zakrzewski  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429053

 1

802/2

Kosów Ruski 016numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 131,500 D.J. Zakrzewscy  12,38

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1429

14

1429053

 2

1084,72

Kosów Lacki  05.4numer obrębu geodezyjnego

4043



Organ wydający

, ul. SIEDLECKA 13, 08-112 WIŚNIEW

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-25 641 73 13

000549648

8212406047

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

URZĄD GMINY WIŚNIEW

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 44,300
 37,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 1,680  1,990

 0,290  0,320 0,340

 43,700 31,000

 1,000 0,920  0,960

 35,500 29,900  32,700

 1,180 0,05  0,560

 28,700 28,400  28,500
 111,000  133,000  122,000

 1,600  2,070  1,830

 3,080 2,320  2,700

 1 600,000 1 570,000  1 585,000

 2,300
 0,028 0,010  0,014

 16,200 15,800  16,000

 47,400 41,200

 6,900 6,300  6,600

stabilizacja biologiczna tlenowa, odwadnianie mechaniczne

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 12.600  4.700

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 7,800 J. Ługowski i A. 

Matyśniak

 1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1426

14

1426112

 1

147

28numer obrębu geodezyjnego

4044



Organ wydający

08-220 Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/083/3599198

000548264

5370020150

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy Sarnaki

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

 45,500
 25,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,990  2,990

 0,230  0,230 0,230

 25,800 25,800

 1,180 1,180  1,180

 27,900 27,900  27,900

 0,530 0,53  0,530

 8,490 8,490  8,490
 117,000  117,000  117,000

 1,780  1,780  1,780

 2,670 2,670  2,670

 1 330,000 1 330,000  1 330,000

 2,990
 0,080 0,080  0,080

 7,990 7,990  7,990

 45,500 45,500

 6,600 6,600  6,600

zagęszczanie, suszenie

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 23.200  6.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 40,800 Oczyszczalni Sarnaki  1,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1410

14

1410052

 1

1198

29numer obrębu geodezyjnego

4045



Organ wydający

06-330 Chorzele, ul. Brzozowa 3

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

029/7515083

001093682

7610002892

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ROŚ.7644-I-21/2/0

4

2004-08-09

do:

od: 2004-08-09

2014-08-09

Starosta Przasnyski

 4,000
 43,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 1,080

 0,690

 0,530

 4,300

 0,120

 1,000
 39,000

 1,500

 81,000

 200,000

 0,030

 4,000

 12,100

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 56.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

4046



Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

29/7522187

551205391

7611438775

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MZGKiM Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

ROŚ.6233.3.2.201

3

2013-05-29

do:

od:

2013-05-29

Starosta Przasnycki

 49,700
 29,500

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 3,590  4,000

 0,380  0,400 0,470

 33,300 23,900

 1,970 1,610  1,800

 11,100 8,140  9,300

 0,520 0,21  0,300

 18,700 10,700  12,800
 96,000  127,000  111,100

 0,770  1,270  1,000

 16,000 12,100  14,000

 582,000 439,000  505,100

 4,300
 0,130 0,100  0,100

 9,620 6,730  8,700

 57,000 40,800

 12,400 11,900  12,200

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,482.400  437.300

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 22,500 Małgorzata Modelska  2,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1422

14

1422011

 1

168/4

022numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 63,000 Sławomir Tański  7,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1422

14

1422011

 2

131/2

0024numer obrębu geodezyjnego

4047



średnia 1 50,400 Marzenna 

Chodkowska

 5,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1422

14

1422011

 3

35

0032numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 113,400 Adam Majkowski  12,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1411

14

1411062

 4

32,48,73,66,76

0007numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 76,500 Jacek Dzierzęcki  8,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1422

14

1422011

 5

236

147/12 Czernice Borowe

148/15 Czernice Borowe

0001,0017,0017numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 22,500 Andrzej Śliwkowski  2,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1422

14

1422011

 6

123/1

0001numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 45,000 Jadwiga Bukowska  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1422

14

1422011

 7

179/2

0001numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 42,300 Paweł Łazicki  4,70

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1422

14

1422011

 8

140/1

0036numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 19,800 Stanisław 

Strzesniewski

 2,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1422

14

1422011

 9

49/4

0001numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

, ul. GOSTKOWSKA 81, 06-400 

CIECHANÓW

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-23 6722960

130154716

5660013885

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

4048



 49,600
 25,300

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,450  4,600

 0,240  0,310 0,390

 27,300 19,700

 1,900 1,400  1,680

 28,900 12,800  24,200

 4,230 0,98  2,100

 32,600 20,500  24,100
 71,200  84,900  79,100

 0,880  1,160  1,020

 9,490 6,510  8,270

 618,000 433,000  494,000

 4,670
 0,890 0,530  0,750

 32,400 12,000  18,800

 51,800 37,600

 12,400 10,000  11,300

odzysk R10

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 13,561.000  3,065.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 490,200 P.P.H.U. KAMROL  11,20

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402072

 1

4/1

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 947,750 P.P.H.U. KAMROL  16,55

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402062

 2

153, 154, 117, 127 i 177

0006numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 753,420 P.P.H.U. KAMROL  13,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402062

 3

90, 136, 186 i 191

0027numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 547,660 P.P.H.U. KAMROL  8,19

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402042

 4

13 i 249

0020numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 101,600 P.P.H.U. KAMROL  1,76

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 5

126/1

0040numer obrębu geodezyjnego

4049



średnia 1 729,180 P.P.H.U. KAMROL  12,42

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 6

86, 175 i 176

0006numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 577,200 P.P.H.U. KAMROL  8,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402062

 7

90

0027numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 48,580 P.P.H.U. KAMROL  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 8

194/1 i 194/2

0080numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 547,280 P.P.H.U. KAMROL  8,10

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402072

 9

4/1

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 660,140 P.P.H.U. KAMROL  11,64

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 10

177 i 178

0006numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 72,930 P.P.H.U. KAMROL  1,50

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 11

47/2

0006numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 320,160 P.P.H.U. KAMROL  7,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 12

20

0026numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 193,080 P.P.H.U. KAMROL  4,90

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 13

4/3 i 4/4

0026numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 845,500 P.P.H.U. KAMROL  13,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402072

 14

245/2

0026numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 340,190 P.P.H.U. KAMROL  4,94

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402062

 15

214/1 i 78/6

0006numer obrębu geodezyjnego

4050



średnia 5 592,960 P.P.H.U. KAMROL  9,02

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 16

120

0026numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 404,600 P.P.H.U. KAMROL  6,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 17

76/1

0011numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 437,580 P.P.H.U. KAMROL  6,07

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402062

 18

38, 178, 181 i 183

0006numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 813,010 P.P.H.U. KAMROL  11,79

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 19

71 i 222

0025numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 2 058,900 P.P.H.U. KAMROL  30,30

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402072

 20

4/1

0019numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 526,890 P.P.H.U. KAMROL  8,46

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 21

20 i 124/4

0026numer obrębu geodezyjnego

średnia 5 1 330,380 P.P.H.U. KAMROL  20,04

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 22

21, 25, 31, 42, 87, 88, 7/1, 122/2

0090numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 123,300 P.P.H.U. KAMROL  4,31

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1402

14

1402011

 23

235 i 19,3

0021numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/22/ 7394200

146319317

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

4051



 54,450
 22,450

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 3,450  3,900

 0,220  0,280 0,340

 24,800 20,100

 1,370 0,870  1,120

 14,400 12,300  13,550

 0,280 0,14  0,210

 13,500 11,000  12,250
 208,000  253,000  230,500

 1,100  1,230  1,160

 14,100 13,600  13,850

 696,000 647,000  671,500

 4,340
 0,230 0,170  0,200

 10,800 9,650  10,220

 56,600 52,300

 12,200 12,100  12,150

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 181.100  8.150

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 171,100 BIO-med Kielce

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1436

14

1436053

 1

Kazanównumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

08-220 Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/083/3599198

000548264

5370020150

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy Sarnaki

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

4052



 74,700
 11,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 6,130  6,130

 0,280  0,280 0,280

 11,900 11,900

 1,420 1,420  1,420

 13,000 13,000  13,000

 0,190 0,19  0,190

 20,200 20,200  20,200
 184,000  184,000  184,000

 1,350  1,350  1,350

 2,360 2,360  2,360

 921,000 921,000  921,000

 6,130
 0,050 0,050  0,050

 11,300 11,300  11,300

 74,700 74,700

 6,900 6,900  6,900

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 16.800  2.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 1 16,800 Oczyszczalnia 

Sepelice

 3,45

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1410

14

1410052

 1

1496

30numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 35,700 Oczyszczalnia 

Serpelice

 0,80

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1410

14

1410052

 2

1869

30numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

09-300 Żuromin, ul. Szpitalna 125

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

0-23 657 27 60

130505179

5720000485

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Oczyszczalnia ścieków w Żurominie- Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. 

z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

4053



 13,100
 58,800

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 0,710  0,760

 0,248  0,258 0,268

 60,200 57,400

 0,700 0,180  0,440

 12,500 2,440  7,470

 0,351 0,33  0,339

 8,590 8,210  8,400
 11,300  43,300  27,300

 0,186  1,510  0,848

 20,300 18,300  19,300

 401,000 357,000  379,000

 0,800
 0    0    0   

 6,350 4,480  5,420

 13,600 12,600

 12,500 8,600  10,550

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 135.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 313,000 Mirodław Wiloch  35,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1437

14

1437063

 1

25, 54, 55, 2855, 2856, 2857, 2839, 2840, 

2841, 2862, 2917, 843, 831

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

07-210 Długosiodło, ul. Kościuszki 2

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/029/741-25-12

550668114

7621918666

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Gmina Długosiodło

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

4054



 80,000
 14,000

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 6,780

 2,330

 1,010

 10,050
 102,000

 1,430

 2,530

 760,000

 6,800

 6,600

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 25.000  3.500

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

 0

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

26-670 PIONKI, ul. ZWYCIĘSTWA 6A

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

48/3612 15 14

000547342

8121359307

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

URZĄD GMINY PIONKI

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:

4055



 74,650
 5,810

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 3,670  3,710

 0,280  0,300 0,310

 6,640 4,970

 1,010 0,900  0,960

 57,300 21,200  39,200

 0,220 0,15  0,180

 41,300 27,700  34,500
 178,000  384,000  281,000

 1,230  1,420  1,330

 3,720 3,160  3,440

 1 291,000 1 003,000  1 147,000

 3,750
 0,760 0,250  0,510

 15,500 13,600  14,550

 75,200 74,100

 7,500 6,700  7,100

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 3.960

tak nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 3 3,840 Stefan Błazik

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1425

14

1425011

 1

253

numer obrębu geodezyjnego

średnia 3 0,120 Jurek Bronisław  1,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1425

14

1425011

 2

74/2 74/3

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

WARSZAWA WESOŁA, ul. JANA PAWŁA II 

25, 05-077 WARSZAWA

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/022/7731989

006372027

9520012988

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

ZESPÓŁ BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH 

SP. Z  O.O.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

1003/OŚ/2008 2008-09-04

do:

od:

2018-08-31

PREZYDENT MIASTA 

ST.WARSZAWY
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 64,300
 15,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 4,210  5,430

 0,370  0,460 0,500

 17,500 13,800

 3,250 2,200  2,790

 34,900 17,000  23,900

 0,780 0,23  0,360

 38,500 21,100  25,520
 199,000  281,000  238,000

 1,590  3,000  2,160

 3,420 2,590  3,020

 1 592,000 1 111,000  1 325,000

 6,010
 0,690 0,140  0,450

 23,600 14,500  17,700

 70,300 58,700

 7,800 6,800  7,140

odwadnianie na prasie tasmowej

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 1,615.000  249.000

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 1 1 275,000 ROLLAS S.C.  4,52

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1424

14

1424052

 1

43

numer obrębu geodezyjnego

średnia 1 445,000 ROLLAS S.C  1,57

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1424

14

1424052

 2

57

numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

05-870 BŁONIE, ul. TOWAROWA 5

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

22/7254467

017322408

1181608874

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W 

BŁONIU Sp. z o.o.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

OŚ.7647-42/10 2011-03-01

do:

od:

2021-02-28

Starosta Warszawski 

Zachodni
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 53,300
 19,900

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,630  3,950

 0,320  0,490 0,640

 34,500 14,400

 2,540 2,100  2,230

 38,000 26,300  29,900

 2,230 0,40  0,700

 91,200 43,500  57,700
 220,000  326,000  272,300

 1,210  2,130  1,660

 4,920 2,770  3,390

 1 493,000 1 160,000  1 295,000

 5,290
 2,630 0,100  0,860

 29,600 20,900  23,600

 61,400 44,900

 8,900 5,000  7,600

osad po fermentacji WKF odwodniony mechanicznie i higienizowany przeparatem biologicznym

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 7,222.000  1,414.260

nie tak nie

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 6 465,520 Agromil

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1432

14

1432013

 1

82

0024numer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

023/6624278

130314574

5670004126

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 

Oczyszczalnia Ścieków

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

do:

od:
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 49,430
 25,100

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0    0    0   

 2,910  3,300

 0,280  0,340 0,410

 29,200 21,700

 1,310 0,940  1,080

 10,330 7,390  8,480

 0,490 0,14  0,260

 15,800 11,400  13,470
 72,400  88,200  78,910

 0,480  2,060  1,000

 23,160 11,300  15,650

 508,410 341,000  405,140

 4,010
 0,690  0,480

 64,030 8,870  27,270

 59,100 37,800

 12,500 11,900  12,170

Zagęszczenie mechaniczne, fermentacja metanowa, odwodnienie mechaniczne na prasie, higienizacja wapn

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 4,854.630  996.850

nie tak tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

lekka 5 43,200 Tomasz Bieńkowski  3,60

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420052

 1

23

31 - Wilamowicenumer obrębu geodezyjnego

lekka 5 77,280 Tomasz Bieńkowski  6,44

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420052

 2

37

31 - Wilamowicenumer obrębu geodezyjnego

średnia 5 48,000 Gospodarstwo Rolne 

Andrzej Konstantinow

 4,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1420

14

1420011

 3

9

6 - Cholewynumer obrębu geodezyjnego

Organ wydający

26-720 Policzna, ul. B.Prusa 11

Adres

Termin ważnościData wydaniaZnak decyzji

/48/6770039

000534859

8111251979

Decyzja w zakresie gospodarki 

odpadami

NIP

REGON

Telefon/faks

Urząd Gminy Policzna

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych
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RLOŚ.6233.6.201

3

2013-11-22

do:

od:

2023-11-22

Starosta Zwoleński

 29,400
 27,400

Postać komunalnych osadów 

ściekowych

Masa wytworzonych 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

Cynk [mg/kg s.m.]
Rtęć [mg/kg s.m.]
Nikiel [mg/kg s.m.]
Miedź [mg/kg s.m.]

Liczba żywych jaj pasożytów
Ołów [mg/kg s.m.]

Zawartość magnezu [% s.m.]

Odczyn pH

Rodzaj obróbki komunalnych osadów sieciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórcę

Skład i właściwości komunalnych 

osadów ściekowych

Oznaczona najniższa 

wartość

Oznaczona najwyższa 

wartość

Średnia wartość ze 

wszystkich oznaczeń w 

ciągu roku

Zawartość suchej masy [%]

Zawartość substancji organicznych [% s.m.]
Zawartość azotu ogólnego [% s.m.]

w tym: azotu atomowego [% s.m.]
Zawartość fosforu ogólnego [% s.m.]
Zawartość wapnia [% s.m.]

Chrom [mg/kg s.m.]
Kadm [mg/kg s.m.]

płynna [tak/nie] ziemista [tak/nie] mazista [tak/nie]

 0   

 1,810

 0,570

 1,300

 19,400

 0,180

 23,100
 146,000

 1,400

 31,600

 944,000

 10,000

 12,500

Sucha masa wytw. 

komunalnych osadów 

ściekowych [Mg]

 55.000

nie nie tak

Cel stosowania 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Typ glebyPowierzchnia 

stosowanych 

komunalnych osadów 

ściekowych [ha]

AdresPosiadacz odpadówMasa 

zastosowanych 

komunalnych 

osadów 

ściekowych

Lp.

średnia 5 11,000 Tomasz Adamiec  5,00

Miejsce stosowania komunalnych 

osadów ściekowych powiat

województwo

gmina

numer działki

1436

14

1436022

 1

164

numer obrębu geodezyjnego
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Dział 6. Rejestr wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z zestawieniem rejestrów posiadaczy zwolnionych z obowiązku 

uzyskania zezwolenia

a) Pozwolenia zintegrowane

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 15/13/PŚ.Z ZAKŁAD 

PRZETWÓRCZY 

ROLNO-SPOŻYWCZY 

UBOJNIA DROBIU 

Sp. J. Andrzej 

Merchel, Marek 

Kujawski

Uniszki Cegielnia, 29, 

06-500 Mława

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

22-01-2013  do 21-01-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020101  0,2000

130205  0,0400

150101  0,0800

150102  0,0800

150103  0,0800

150107  0,0800

150110  0,1340

150202  0,0700

150203  0,0800

160213  0,1080

170407  0,1800

180205  0,0100

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 3/13/PŚ.Z BOGUCKI Sp.j. 

Andrzej Bogucki, 

Hanna Bogucka

Jatne, 35, 05-430 

Celestynów

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

03-01-2013  do 02-01-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213  550,0000

080312  88,5500

080314  58,4000

130113  0,0500
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130205  0,2000

150101  20,0000

150110  2,4000

150202  3,5000

160107  0,0100

160213  0,0200

160214  0,3500

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 3 70/13/PŚ.Z NATALEX S.A. 03-176 WARSZAWA, ul. 

FLEMINGA 2A

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

20-05-2013  do 30-01-2019

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070101  14,5000

070103  3,0000

070104  14,7000

070107  53,0000

070108  123,2000

070109  0,4500

070110  0,2000

080318  0,2500

130205  0,7200

130308  0,1000

150102  2,0000

150104  1,0000

150110  3,0000

150202  1,0000

160506  0,7500

160507  0,3000

160508  0,3000

b) Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 71/13/PŚ.Z "TADEX" Ruszczak 

Tadeusz Marian 

Stacja demontażu nr 

WWY/75

07-200 Wyszków, ul. 

Stolarska 6

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

20-05-2013  do 30-01-2019

4062



Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110  2,0000

130111  2,0000

130113  0,5000

130205  25,0000

130206  6,0000

130208  15,0000

130502  0,5000

130508  0,5000

130701  1,5000

130702  1,0000

130703  3,0000

140601  0,8000

150110  0,1000

150202  2,8000

160103  95,0000

160106  5,0000

160107  2,5000

160108  2,0000

160109  1,0000

160110  0,5000

160111  1,0000

160113  5,0000

160114  15,0000

160116  4,0000

160117  1 800,0000

160118  110,0000

160119  165,0000

160120  90,0000

160121  0,0500

160122  145,0000

160199  30,0000

160213  4,5000

160601  25,0000

160602  1,0000

160606  0,3000

160801  1,0000

191202  3 000,0000
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L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 2 PŚ.V/AT/7670-9/09 AUTO CZĘŚCI s.c. 

JACEK KONDEJ, 

ROBERT 

STODULSKI

Józefów, ul. Sarnia 7, 

05-410 CHYNÓW

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

24-04-2013 od 24-04-2013 do 

23-04-2023

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130113  0,1000

130208  35,0000

130502  5,0000

130701  1,0000

130702  1,0000

150202  1,0000

160103  63,0000

160106  1 100,0000

160107  1,0000

160108  0,3000

160113  1,8000

160114  10,0000

160117  1 500,0000

160118  190,0000

160119  250,0000

160120  50,0000

160122  10,0000

160213  0,8000

160601  21,0000

160801  0,5000

160802  1,2000

Zbieranie

kod odpadów

160104

160106

Transport

kod odpadów

160104

160106

Odzysk
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masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

160104  2 100,0000R13

160106  300,0000R12

c) Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 650/12/PŚ.O "GAZOMONTAŻ" SA 05-091 Ząbki, ul. 

Powstańców 2c

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

07-01-2013 od 07-01-2013 do 

31-12-2022

Wytwarzanie

kod odpadów roczna masa odpadów [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213

080111

120113

120121

150102

150110

150202

150203

160119

160211

170101

170102

170107

170182

170203

170405

170407

170504

d) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 RS.6233.19.2012 Ziemia Polska Sp. z 

o.o. ul.Partyzantów

05-850 Ożarów 

Mazowiecki, ul. 

Partyzantów /4

STAROSTA GRÓJECKI 20-02-2013 od 20-02-2013 do 

05-11-2022

Odzysk
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masa odpadów sucha masa odpadów

roczna masa odpadów [Mg]proces odzysku Rkod odpadów

020103  13 297,0000R3

020204  8 296,0000R3

020301  8 296,0000R3

020304  13 297,0000R3

020305  8 296,0000R3

020380  13 297,0000R3

020381  1 659,0000R3

020382  1 659,0000R3

020399  1 659,0000R3

020401  8 296,0000R3

020403  8 296,0000R3

020480  13 297,0000R3

020499  1 659,0000R3

020502  8 296,0000R3

020601  13 297,0000R3

020603  8 296,0000R3

020701  13 297,0000R3

020705  8 296,0000R3

020780  8 296,0000R3

020799  13 297,0000R3

030101  13 297,0000R3

030105  13 297,0000R3

030182  8 296,0000R3

150103  13 297,0000R3

160306  8 296,0000R3

160380  8 296,0000R3

170504  1 659,0000R3

170506  1 659,0000R3

190501  8 296,0000R3

190502  8 296,0000R3

190801  8 296,0000R3

190805  8 296,0000R3

190812  8 296,0000R3

190899  13 297,0000R3

191207  13 297,0000R3

191212  8 296,0000R3

200108  8 296,0000R3

200138  13 297,0000R3

200201  13 297,0000R3
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200202  1 659,0000R3

200302  8 296,0000R3

200399  13 297,0000R3

e) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

L.p. Znak decyzji Posiadacz odpadów 

lub prowadzący 

działalność w 

zakresie transportu 

odpadów

Adres Organ wydający

Data wydania Termin ważności Zmiana terminu 

ważności

Okres ważności

 1 125/13/PŚ.O "ECO-ABC" SP. Z 

O.O.

97-400 BEŁCHATÓW, 

ul. PRZEMYSŁOWA 7

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

19-07-2013 od 20-07-2013 do 

19-07-2014

Zbieranie

kod odpadów

180102

180103

180180

180182

180202

Dział 7. Plany gospodarki odpadami

b) Plan gospodarki odpadami dla powiatów

Lp. Nazwa powiatu Rodzaj powiatu 

Z/G

Data 

przekazania do 

opiniowania 

przez zarząd 

województwa

Data wydania 

opinii przez 

zarząd 

województwa

Rodzaj opinii: 

pozytywna (P) 

lub     

negatywna (N)

Okres, którego 

dotyczy plan           

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

 1 Z 2004 - Powiat białobrzeski

 2 Z 2003 - Powiat ciechanowski
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 3 Z 2004 - Powiat garwoliński

 4 Z 2004 - Powiat gostyniński

 5 Z 2004 - Powiat grodziski

 6 Z 2004 - Powiat grójecki

 7 Z 2004 - Powiat kozienicki

 8 Z 2004 - Powiat kozienicki

 9 Z 2004 - Powiat legionowski

 10 Z 2004 - Powiat łosicki

 11 G 2005 - Powiat m.Ostrołęka

 12 G 2004 - Powiat m.Płock

 13 G 2004 - Powiat m.Radom

 14 G 2004 - Powiat m.Siedlce

 15 G 2005 - Powiat m.st. Warszawa

 16 Z 2005 - Powiat makowski

 17 Z 2004 - Powiat miński

 18 Z 2004 - Powiat mławski

 19 Z 2004 - Powiat nowodworski

 20 Z 2005 - Powiat ostrołęcki

 21 Z 2004 - Powiat ostrowski

 22 Z 2004 - Powiat otwocki

 23 Z 2005 - Powiat piaseczyński
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 24 Z 2003 - Powiat płocki

 25 Z 2004 - Powiat płoński

 26 Z 2004 - Powiat pruszkowski

 27 Z 2004 - Powiat przasnyski

 28 Z 2004 - Powiat przysuski

 29 Z 2004 - Powiat pułtuski

 30 Z 2004 - Powiat radomski

 31 Z 2005 - Powiat siedlecki

 32 Z 2004 - Powiat sierpecki

 33 Z 2004 - Powiat sochaczewski

 34 Z 2004 - Powiat sokołowski

 35 Z 2004 - Powiat szydłowiecki

 36 Z 2004 - Powiat warszawski 

zachodni

 37 Z 2004 - Powiat węgrowski

 38 Z 2004 - Powiat wołomiński

 39 Z 2005 - Powiat wyszkowski

 40 Z 2004 - Powiat zwoleński

 41 Z 2004 - Powiat żuromiński

 42 Z 2005 - Powiat żyrardowski
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c) Plan gospodarki odpadami dla gmin

Lp. Nazwa powiatu Nazwa gminy Rodzaj gminy 

M/MW/W

Okres, którego 

dotyczy plan           

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

Rodzaj opinii: 

pozytywna (P) 

lub     

negatywna (N)

Data wydania 

opinii przez 

zarząd 

województwa

Data 

przekazania do 

opiniowania 

przez zarząd 

województwa

Rodzaj 

planu 

gminnego 

IG/ZG

 1 Powiat białobrzeski Białobrzegi MW 2005 - IG

 2 Powiat białobrzeski Promna W 2005 - IG

 3 Powiat białobrzeski Radzanów W 2005 - IG

 4 Powiat białobrzeski Stara Błotnica W 2004 - IG

 5 Powiat białobrzeski Stromiec W 2004 - IG

 6 Powiat białobrzeski Wyśmierzyce MW  - IG

 7 Powiat ciechanowski Ciechanów M 2004 - IG

 8 Powiat ciechanowski Ciechanów W 2004 - IG

 9 Powiat ciechanowski Glinojeck MW 2004 - IG

 10 Powiat ciechanowski Gołymin-Ośrodek W 2005 - IG

 11 Powiat ciechanowski Grudusk W 2004 - IG

 12 Powiat ciechanowski Opinogóra Górna W 2004 - IG

 13 Powiat ciechanowski Regimin W 2004 - IG

 14 Powiat ciechanowski Sońsk W 2005 - IG

 15 Powiat garwoliński Borowie W 2004 - IG
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 16 Powiat garwoliński Garwolin M 2006 - IG

 17 Powiat garwoliński Garwolin W 2005 - IG

 18 Powiat garwoliński Garwolin M 2004 - IG

 19 Powiat garwoliński Górzno W 2004 - IG

 20 Powiat garwoliński Łaskarzew M 2005 - IG

 21 Powiat garwoliński Maciejowice W 2005 - IG

 22 Powiat garwoliński Miastków Kościelny W 2004 - IG

 23 Powiat garwoliński Parysów W 2004 - IG

 24 Powiat garwoliński Pilawa MW 2005 - IG

 25 Powiat garwoliński Sobolew W 2006 - IG

 26 Powiat garwoliński Trojanów W 2004 - IG

 27 Powiat garwoliński Wilga W 2004 - IG

 28 Powiat garwoliński Żelechów MW 2004 - IG

 29 Powiat gostyniński Gostynin M 2005 - IG

 30 Powiat gostyniński Gostynin W 2005 - IG

 31 Powiat gostyniński Pacyna W 2007 - IG

 32 Powiat gostyniński Sanniki W 2004 - IG

 33 Powiat gostyniński Szczawin Kościelny W 2005 - IG

 34 Powiat grodziski Grodzisk Mazowiecki MW 2006 - IG

 35 Powiat grodziski Jaktorów W 2007 - IG

 36 Powiat grodziski Milanówek M 2004 - IG
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 37 Powiat grodziski Żabia Wola W 2005 - IG

 38 Powiat grójecki Belsk Duży W 2004 - IG

 39 Powiat grójecki Błędów W 2005 - IG

 40 Powiat grójecki Chynów W 2004 - IG

 41 Powiat grójecki Goszczyn W 2004 - IG

 42 Powiat grójecki Grójec MW 2004 - IG

 43 Powiat grójecki Jasieniec W 2004 - IG

 44 Powiat grójecki Mogielnica MW 2004 - IG

 45 Powiat grójecki Nowe Miasto nad Pilicą MW 2004 - IG

 46 Powiat grójecki Pniewy W 2005 - IG

 47 Powiat grójecki Warka - miasto MW 2004 - IG

 48 Powiat kozienicki Gniewoszów W 2004 - IG

 49 Powiat legionowski Jabłonna W 2005 - IG

 50 Powiat legionowski Legionowo M 2005 - IG

 51 Powiat legionowski Nieporęt W 2005 - IG

 52 Powiat legionowski Serock MW 2004 - IG

 53 Powiat legionowski Wieliszew W 2004 - IG

 54 Powiat lipski Chotcza W 2004 - IG

 55 Powiat lipski Lipsko MW 2004 - IG

 56 Powiat łosicki Łosice MW 2005 - ZG

 57 Powiat łosicki Stara Kornica W 2005 - IG
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 58 Powiat makowski Maków Mazowiecki M 2006 - ZG

 59 Powiat makowski Maków Mazowiecki M 2006 - IG

 60 Powiat miński Cegłów W 2005 - IG

 61 Powiat miński Dębe Wielkie W 2006 - IG

 62 Powiat miński Dobre W 2005 - IG

 63 Powiat miński Halinów MW 2004 - IG

 64 Powiat miński Jakubów W 2006 - IG

 65 Powiat miński Kałuszyn - miasto MW 2004 - IG

 66 Powiat miński Latowicz W 2006 - IG

 67 Powiat miński Mińsk Mazowiecki W 2007 - IG

 68 Powiat miński Mińsk Mazowiecki M 2006 - IG

 69 Powiat miński Siennica W 2005 - IG

 70 Powiat miński Stanisławów W 2005 - IG

 71 Powiat miński Sulejówek M 2006 - IG

 72 Powiat mławski Dzierzgowo W 2007 - IG

 73 Powiat mławski Lipowiec Kościelny W 2006 - IG

 74 Powiat mławski Mława M 2006 - IG

 75 Powiat mławski Radzanów W 2006 - IG

 76 Powiat mławski Stupsk W 2006 - IG

 77 Powiat mławski Szreńsk W 2007 - IG

 78 Powiat mławski Szydłowo W 2007 - IG
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 79 Powiat mławski Wieczfnia Kościelna W 2006 - IG

 80 Powiat mławski Wiśniewo W 2007 - IG

 81 Powiat nowodworski Czosnów W 2005 - IG

 82 Powiat nowodworski Leoncin W 2004 - IG

 83 Powiat nowodworski Nasielsk MW 2005 - IG

 84 Powiat nowodworski Nowy Dwór Mazowiecki M 2005 - IG

 85 Powiat nowodworski Pomiechówek W 2005 - IG

 86 Powiat nowodworski Zakroczym MW 2004 - IG

 87 Powiat ostrołęcki Czarnia W 2006 - IG

 88 Powiat ostrołęcki Goworowo W 2006 - IG

 89 Powiat ostrołęcki Kadzidło W 2006 - IG

 90 Powiat ostrołęcki Lelis W 2006 - IG

 91 Powiat ostrołęcki Łyse W 2005 - IG

 92 Powiat ostrołęcki Olszewo-Borki W 2006 - IG

 93 Powiat ostrołęcki Troszyn W 2007 - IG

 94 Powiat ostrowski Andrzejewo W 2005 - IG

 95 Powiat ostrowski Boguty-Pianki W 2007 - IG

 96 Powiat ostrowski Brok MW 2006 - IG

 97 Powiat ostrowski Małkinia Górna W 2005 - IG

 98 Powiat ostrowski Nur W 2004 - IG

 99 Powiat ostrowski Ostrów Mazowiecka M 2005 - IG
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 100 Powiat ostrowski Ostrów Mazowiecka W 2005 - IG

 101 Powiat ostrowski Stary Lubotyń W 2006 - IG

 102 Powiat ostrowski Szulborze Wielkie W 2006 - IG

 103 Powiat ostrowski Wąsewo W 2005 - IG

 104 Powiat ostrowski Zaręby Kościelne W 2005 - IG

 105 Powiat otwocki Celestynów W 2005 - IG

 106 Powiat otwocki Józefów M 2005 - IG

 107 Powiat otwocki Karczew MW 2004 - IG

 108 Powiat otwocki Kołbiel W 2004 - IG

 109 Powiat otwocki Osieck W 2004 - IG

 110 Powiat otwocki Otwock M 2005 - IG

 111 Powiat otwocki Sobienie-Jeziory W 2004 - IG

 112 Powiat otwocki Wiązowna W 2004 - IG

 113 Powiat piaseczyński Konstancin-Jeziorna MW 2006 - IG

 114 Powiat piaseczyński Lesznowola W 2005 - IG

 115 Powiat piaseczyński Piaseczno MW 2005 - IG

 116 Powiat piaseczyński Tarczyn MW 2004 - IG

 117 Powiat płocki Bielsk W 2004 - IG

 118 Powiat płocki Bodzanów W 2005 - IG

 119 Powiat płocki Brudzeń Duży W 2005 - IG

 120 Powiat płocki Bulkowo W 2004 - IG
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 121 Powiat płocki Drobin MW 2004 - IG

 122 Powiat płocki Gąbin MW 2005 - IG

 123 Powiat płocki Łąck W 2004 - IG

 124 Powiat płocki Mała Wieś W 2005 - IG

 125 Powiat płocki Nowy Duninów W 2005 - IG

 126 Powiat płocki Radzanowo W 2004 - IG

 127 Powiat płocki Słubice W 2005 - IG

 128 Powiat płocki Słupno W 2005 - IG

 129 Powiat płocki Stara Biała W 2005 - IG

 130 Powiat płocki Staroźreby W 2005 - IG

 131 Powiat płocki Wyszogród MW 2004 - IG

 132 Powiat płoński Czerwińsk nad Wisłą W 2005 - IG

 133 Powiat płoński Dzierzążnia W 2005 - IG

 134 Powiat płoński Joniec W 2005 - IG

 135 Powiat płoński Naruszewo W 2004 - IG

 136 Powiat płoński Nowe Miasto W 2007 - IG

 137 Powiat płoński Płońsk W 2004 - IG

 138 Powiat płoński Płońsk M 2005 - IG

 139 Powiat płoński Raciąż W 2005 - IG

 140 Powiat płoński Raciąż W 2007 - IG

 141 Powiat płoński Sochocin W 2005 - IG
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 142 Powiat płoński Załuski W 2004 - IG

 143 Powiat pruszkowski Brwinów MW 2005 - IG

 144 Powiat pruszkowski Michałowice W 2005 - IG

 145 Powiat pruszkowski Nadarzyn W 2005 - IG

 146 Powiat pruszkowski Piastów M 2004 - IG

 147 Powiat pruszkowski Pruszków M 2004 - IG

 148 Powiat pruszkowski Raszyn W 2005 - IG

 149 Powiat przasnyski Chorzele MW 2005 - IG

 150 Powiat przasnyski Jednorożec W 2005 - IG

 151 Powiat przasnyski Krasne W 2005 - IG

 152 Powiat przasnyski Krzynowłoga Mała W 2006 - IG

 153 Powiat przasnyski Przasnysz W 2006 - IG

 154 Powiat przasnyski Przasnysz M 2005 - IG

 155 Powiat przysuski Borkowice W 2005 - IG

 156 Powiat przysuski Gielniów W 2005 - IG

 157 Powiat przysuski Klwów W 2005 - IG

 158 Powiat przysuski Odrzywół W 2005 - IG

 159 Powiat przysuski Potworów W 2005 - IG

 160 Powiat przysuski Przysucha MW 2005 - IG

 161 Powiat przysuski Rusinów W 2005 - IG

 162 Powiat przysuski Wieniawa W 2005 - IG
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 163 Powiat pułtuski Gzy W 2005 - IG

 164 Powiat pułtuski Obryte W 2005 - IG

 165 Powiat pułtuski Pokrzywnica W 2005 - IG

 166 Powiat pułtuski Pułtusk MW 2004 - IG

 167 Powiat pułtuski Świercze W 2006 - IG

 168 Powiat pułtuski Winnica W 2006 - IG

 169 Powiat pułtuski Zatory W 2005 - IG

 170 Powiat radomski Gózd W 2004 - IG

 171 Powiat radomski Iłża MW 2005 - IG

 172 Powiat radomski Jastrzębia W 2006 - IG

 173 Powiat radomski Jedlińsk W 2004 - IG

 174 Powiat radomski Jedlnia-Letnisko W 2007 - IG

 175 Powiat radomski Kowala W 2005 - IG

 176 Powiat radomski Pionki W 2004 - IG

 177 Powiat radomski Przytyk W 2005 - IG

 178 Powiat radomski Skaryszew MW 2005 - IG

 179 Powiat radomski Wierzbica W 2005 - IG

 180 Powiat radomski Wolanów W 2005 - IG

 181 Powiat siedlecki Kotuń W 2006 - IG

 182 Powiat siedlecki Mokobody W 2005 - IG

 183 Powiat siedlecki Mordy MW 2006 - IG
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 184 Powiat siedlecki Paprotnia W 2006 - IG

 185 Powiat siedlecki Przesmyki W 2006 - IG

 186 Powiat siedlecki Skórzec W 2004 - IG

 187 Powiat siedlecki Suchożebry W 2005 - IG

 188 Powiat siedlecki Wiśniew W 2006 - IG

 189 Powiat siedlecki Wodynie W 2004 - IG

 190 Powiat siedlecki Zbuczyn W 2005 - IG

 191 Powiat sierpecki Gozdowo W 2004 - IG

 192 Powiat sierpecki Mochowo W 2005 - IG

 193 Powiat sierpecki Rościszewo W 2005 - IG

 194 Powiat sierpecki Sierpc M 2005 - IG

 195 Powiat sierpecki Sierpc W 2005 - IG

 196 Powiat sierpecki Szczutowo W 2005 - IG

 197 Powiat sierpecki Zawidz W 2004 - IG

 198 Powiat sochaczewski Brochów W 2005 - IG

 199 Powiat sochaczewski Iłów W 2005 - IG

 200 Powiat sochaczewski Młodzieszyn W 2005 - IG

 201 Powiat sochaczewski Nowa Sucha W 2007 - IG

 202 Powiat sochaczewski Rybno W 2005 - IG

 203 Powiat sochaczewski Sochaczew M 2004 - IG

 204 Powiat sochaczewski Teresin W 2005 - IG
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 205 Powiat sokołowski Bielany W 2004 - IG

 206 Powiat sokołowski Ceranów W 2005 - IG

 207 Powiat sokołowski Jabłonna Lacka W 2004 - IG

 208 Powiat sokołowski Kosów Lacki MW 2004 - IG

 209 Powiat sokołowski Repki W 2005 - IG

 210 Powiat sokołowski Sabnie W 2005 - IG

 211 Powiat sokołowski Sokołów Podlaski W 2005 - IG

 212 Powiat sokołowski Sokołów Podlaski M 2003 - IG

 213 Powiat sokołowski Sterdyń W 2004 - IG

 214 Powiat szydłowiecki Chlewiska W 2005 - IG

 215 Powiat szydłowiecki Jastrząb W 2005 - IG

 216 Powiat szydłowiecki Mirów W 2005 - IG

 217 Powiat szydłowiecki Orońsko W 2004 - IG

 218 Powiat szydłowiecki Szydłowiec MW 2005 - IG

 219 Powiat warszawski 

zachodni

Błonie MW 2005 - IG

 220 Powiat warszawski 

zachodni

Izabelin W 2007 - IG

 221 Powiat warszawski 

zachodni

Kampinos W 2004 - IG

 222 Powiat warszawski 

zachodni

Leszno W 2005 - IG

 223 Powiat warszawski 

zachodni

Stare Babice W 2005 - IG

 224 Powiat węgrowski Grębków W 2004 - IG
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 225 Powiat węgrowski Korytnica W 2004 - IG

 226 Powiat węgrowski Liw W 2004 - IG

 227 Powiat węgrowski Łochów MW 2004 - IG

 228 Powiat węgrowski Miedzna W 2004 - IG

 229 Powiat węgrowski Sadowne W 2004 - IG

 230 Powiat węgrowski Stoczek W 2004 - IG

 231 Powiat węgrowski Węgrów M 2004 - IG

 232 Powiat węgrowski Wierzbno W 2004 - IG

 233 Powiat wołomiński Dąbrówka W 2005 - IG

 234 Powiat wołomiński Jadów W 2005 - IG

 235 Powiat wołomiński Klembów W 2006 - IG

 236 Powiat wołomiński Kobyłka M 2005 - IG

 237 Powiat wołomiński Marki M 2005 - IG

 238 Powiat wołomiński Radzymin MW 2006 - IG

 239 Powiat wołomiński Strachówka W 2006 - IG

 240 Powiat wołomiński Tłuszcz MW 2007 - IG

 241 Powiat wołomiński Wołomin MW 2004 - IG

 242 Powiat wołomiński Ząbki M 2006 - IG

 243 Powiat wołomiński Zielonka M 2005 - IG

 244 Powiat wyszkowski Brańszczyk W 2005 - IG

 245 Powiat wyszkowski Długosiodło W 2005 - IG

4081



 246 Powiat wyszkowski Rząśnik W 2005 - IG

 247 Powiat wyszkowski Somianka W 2005 - IG

 248 Powiat wyszkowski Wyszków MW 2005 - IG

 249 Powiat wyszkowski Zabrodzie W 2006 - IG

 250 Powiat zwoleński Kazanów W 2005 - IG

 251 Powiat zwoleński Policzna W 2005 - IG

 252 Powiat zwoleński Tczów W 2005 - IG

 253 Powiat zwoleński Zwoleń MW 2005 - IG

 254 Powiat żuromiński Bieżuń MW 2005 - IG

 255 Powiat żuromiński Kuczbork-Osada W 2006 - IG

 256 Powiat żuromiński Lubowidz W 2006 - IG

 257 Powiat żuromiński Siemiątkowo W 2006 - IG

 258 Powiat żuromiński Żuromin MW 2005 - IG

 259 Powiat żyrardowski Mszczonów MW 2005 - IG

 260 Powiat żyrardowski Puszcza Mariańska W 2006 - IG

 261 Powiat żyrardowski Radziejowice W 2006 - IG

 262 Powiat żyrardowski Wiskitki W 2005 - IG

 263 Powiat żyrardowski Żyrardów M 2004 - IG
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d) Sprawozdania z realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami

Lp. Nazwa powiatu Nazwa gminy Okres, którego   

dotyczy sprawozdanie             

(_ _ _ _r. - _ _ _ _r.)

Data przedłożenia 

sprawozdania

Nazwa województwa

0 - 0 -

Dział 8. Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

a) Instalacje służące do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem 

składowisk odpadów i spalarni lub współspalarni odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 1

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WARSZAWSKA 86, 05-311 DĘBE 

WIELKIE

 10,00000423692

Kotłownia zakładowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R1  2,8200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 2

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WARSZAWSKA 86, 05-311 DĘBE 

WIELKIE

 100,00000423692

Urządzenie rafiner

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R3  26,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 3 ELEKTROLIZERY DO PROCESU R4

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SADOWA 14, MŁAWA000423893

INSTALACJA DO ELEKTROLITYCZNEJ OBRÓBKI 

ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./BS/7670-11/09 11-11-2009  do 2016-05-10 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.BS.6620/68/06 09-05-2006  do 2016-05-10 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4084



060204R4  3,0000

090101R4  69,2650

090102R4  42,0500

090103R4  3,0900

090104R4  72,0950

090105R4  0,2100

090199R4  0,5150

161001R4  118,6380

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 4

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SADOWA 14, MŁAWA000423893

LINIA HYDROTERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA 

ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./BS/7670-11/09 11-11-2009  do 2016-05-10 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.BS.6620/68/06 09-05-2006  do 2016-05-10 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080112R15  58,3500

080115R15  0,5000

4085



080116R15  35,5000

080117R15  0,2550

080199R15  98,0000

080307R15  3,6700

080308R15  0,4950

080312R15  22,7400

080313R15  0,4060

080314R15  0,5150

080315R15  19,0000

080399R15  22,2330

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 5 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SADOWA 14, MŁAWA000423893

ROZBIÓRKA RĘCZNA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./BS/7670-11/09 11-11-2009  do 2016-05-10 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.BS.6620/68/06 09-05-2006  do 2016-05-10 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4086



160213R15  6,1340

160214R15  16,2520

160216R15  1,5340

200136R15  10,2100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 6

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SADOWA 14, MŁAWA000423893

SORTOWANIE RĘCZNE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./BS/7670-11/09 11-11-2009  do 2016-05-10 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.BS.6620/68/06 09-05-2006  do 2016-05-10 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R15  1,1000

150203R15  49,2560

168001R15  0,0780

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 7

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ogrodowa 17, 08-410 WOLA 

RĘBKOWSKA

 547 500,00000440650

Oczyszczalnia biologicz - mechaniczna

4087



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7624-15/07 06-03-2007 od 2007-03-06 do 2017-01-31 Starosta Powiatu Garwolińskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020580D8  2 736,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 8 KOCIOŁ ESKA KOCIOŁ RUMIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LUBELSKA 69A, 26-900 KOZIENICE  300,00000452771

KOTŁOWNIA OPALANA DREWNEM

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLOŚ 7644/I/24/05  do 2015-03-29 STAROSTA KOZIENICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R1  1,3600

030105R1  198,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4088



 9 URZĄDZENIE DO PRODUKCJI 

REGRANULATU

ul. LUBELSKA 69A, 26-900 KOZIENICE  100,00000452771

LINIA TECHNOLOGICZNA DO PRODUKCJI 

WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLOŚ 7644/I/24/05  do 2015-03-29 STAROSTA KOZIENICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  24,6920

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 10 Instalacja do produkcji butelek metodą 

rozdmuchu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 8, 00-530 Góra Kalwaria  350,00000599764 00292

Instalacja do produkcji butelek metodą rozdmuchu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚRL.6220.13.2011 23-08-2011  do 2021-08-15 Starosta Piaseczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  268,1500

4089



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 11 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Słomczyn  3 000,00001027159

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-V.7243.1.2011.DW 04-04-2011 od 2011-04-04 do 2021-04-04 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  309,7310

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 12 Instalacja do recyklingu odpadowych 

metali

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BIAŁOŁĘCKA 231B, 03-253 WARSZAWA  200,00001093392

Linia technologiczna do produkcji materiałów 

lutowniczych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1674/OS/2006 24-11-2006 od 2006-11-24 do 2016-10-31 Prezydent m. st. Warszawy

249/OŚ/2011 25-03-2011 od 2011-03-25 do 2019-01-31 Prezydent m. st. Warszawy

85/OŚ/2010 29-01-2010 od 2010-01-29 do 2019-01-31 Prezydent m. st. Warszawy

91/OŚ/2009 31-01-2009 od 2009-01-31 do 2019-01-31 Prezydent m. st. Warszawy

4090



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170406R4  2,3670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 13 Linie do produkcji betonowych 

elementów wibroprasownych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chełmżyńska 249, Warszawa, 001388727

Linie technologiczne w skład których wchodzą 

węzły betioniarskie oraz linie produkcyjne Hess typ 

1500VA i Hess typ RH 20

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-MMI/6221/94-3/11 11-10-2011  do 2018-03-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-go/76624/p-4-Rb/39

81/08

10-04-2008  do 2018-03-31 Prezydent m.st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 14

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Parzniewska 6, Pruszków001388727

Produkcja prefabrykatów betonowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4091



WŚ.6220.2.2011.AO 07-04-2011 od 2011-04-07 do 2021-04-06 Starosta Pruszkowski

WŚ.7647/19/10/SS 18-03-2010 od 2010-03-18 do 2020-03-18 Starosta Pruszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R11  0,0000

100117R11  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 15 Kocioł Parowy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MAZOWIECKA 1, GĄSEWO 

Poduchowne, 06-213 SYPNIEWO

001389649

Kocioł Parowy P-80/12

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7644Z-2/07 30-10-2007  do 2017-10-30 STAROSTA MAKOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170201R10  0,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 16 Kocioł Parowy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MAZOWIECKA 1, GĄSEWO 

Poduchowne, 06-213 SYPNIEWO

001389649

Kocioł Parowy P-80/12

4092



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7644Z-2/07 30-10-2007  do 2017-10-30 STAROSTA MAKOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R10  0,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 17 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Trakt Lubelski 194, 04-766 Warszawa  100 000,00002187959

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1151/OŚ/2013 20-12-2013  do 2023-12-10 Prezydent m.st. Warszawy

1153/OŚ/2013 20-12-2013  do 2023-12-10 Prezydent m.st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  4 617,5500

170504R5  1 245,0000

4093



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 18

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dubois 61, 07-300 Ostrów Maz.  400,00004580922

Linia do granulacji tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  208,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 19

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dubois 61, 07-300 Ostrów Maz.  300,00004580922

Linia do granulacji tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  66,9000

4094



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 20

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dubois 61, 07-300 Ostrów Maz.  500,00004580922

Linia do granulacji tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  208,9600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 21 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kostrogaj 6, Płock  1 800,00004739446

zakład przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

438/11/PŚ.O 30-09-2011 od 2011-09-30 do 2021-09-29 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200136R12  3,9000

4095



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 22

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

60, Waliny, 26-625 Wolanów005125746

żeliwiak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6233.41.2011 16-01-2012  do 2022-01-16 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100980R4  16,0000

170405R4  380,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 23

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOŚNA 11, 26600 RADOM  1,00005126480

Kosze tytanowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR-R-6620/14/04 04-11-2004  do 2014-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110199R14  0,0330

4096



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 24

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOŚNA 11, 26600 RADOM  4 000,00005126480

Neutralizator sciekow

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR-R-6620/14/04 04-11-2004  do 2014-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

110105D9  4,7000

110111D9  448,0000

110113D9  2,3500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 25 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 7, Pionki  1 000,00005172303

Linie wytaczarskie do produkcji granulatów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6230.1.2012 09-02-2012  do 2022-02-09 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4097



070213R3  107,6280

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 26 BRYKIECIARKA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BRZESKA 132, 08-110 SIEDLCE  8 000,00005176732

BRYKIECIARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  1 381,1000

120102R4  774,2000

120103R4  0,0300

120199R4  57,1000

170405R4  31,3600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 27 kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

10, RADWANKÓW SZLACHECKI, 08-443 

SOBIENIE JEZIORY

005183590

WIMAR-CHŁODNIA SP. Z O.O.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4098



S/RLiOŚ/7644/67.MJ/200

7

31-12-2007  do 2017-12-31 STAROSTA OTWOCKI

S/RLiOŚ/7644/67/MJ/200

7

31-12-2007  do 2017-12-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  1,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 28

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŻEROMSKIEGO 33, 08-400 GARWOLIN  1 861,20005186328

Piec do wytopu szkła

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ 7624-13/07 27-02-2007  do 2017-01-31 STAROSTA GARWOLIŃSKI

RŚ 7624-61/04 06-12-2004  do 2004-12-31 STAROSTA GARWOLIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  698,6390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 29 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

57 A, Mizerka, 96-513 Nowa Sucha  3 000,00005281593

instalacja płytowego zamrażania

4099



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.B.7647-11/10 10-03-2010  do 2020-02-15 STAROSTA SOCHACZEWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020202R15  364,5000

020203R15  38,7000

020299R15  82,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 30 Suszenie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MORSZTYNA 7, WESOŁA-ZIELONA, 

05-075 WARSZAWA  WESOŁA

006216474

Kompostowanie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WGK.II.7660/6/06 24-01-2006 od 2006-01-24 do 2016-01-23 Prezydent m. Płocka

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4100



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 31 Sortowanie odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MORSZTYNA 7, WESOŁA-ZIELONA, 

05-075 WARSZAWA  WESOŁA

 2,50006216474

Sortowanie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WGK.II.7660/6/06 24-01-2006 od 2006-01-24 do 2016-01-23 Prezydent m. Płocka

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190204D9  0,2750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 32 Kompostowanie odpadów 

organicznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MORSZTYNA 7, WESOŁA-ZIELONA, 

05-075 WARSZAWA  WESOŁA

 2,50006216474

Suszenie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WGK.II.7660/6/06 24-01-2006 od 2006-01-24 do 2016-01-23 Prezydent m. Płocka

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 33 Instalacja do odzysku chromu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Partyzantów 47/49, Zwoleń  30,00006235164

Instalacja do odzysku chromu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RIOS-O-7644/34/2005 09-08-2005 od 2005-08-09 do 2015-06-30 Starosta Zwoleński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040106R4  6,0500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 34 Kompostownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Partyzantów 47/49, Zwoleń  2 100,00006235164

Kompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RIOS-O-7644/34/2005 09-08-2005 od 2005-08-09 do 2015-06-30 Starosta Zwoleński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040101R3  16,5000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 35 Kompostownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Partyzantów 47/49, Zwoleń  2 100,00006235164

Kompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RIOS-O-7644/34/2005 09-08-2005 od 2005-08-09 do 2015-06-30 Starosta Zwoleński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040107R3  11,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 36 Kompostownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Partyzantów 47/49, Zwoleń  2 100,00006235164

Kompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RIOS-O-7644/34/2005 09-08-2005 od 2005-08-09 do 2015-06-30 Starosta Zwoleński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040199R3  0,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 37 zakład mechanicznego przetwarzanie 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nadmeńska 8/D, Kobyłka  1 200,00006376284

Elektrolizery wielkogabarytowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

147/13/PŚ.O 04-10-2013 od 2013-10-02 do 2023-10-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Decyzja Nr 147/13/PŚ.O 04-10-2013  do 2023-10-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.EE.6620/119/200

7

29-08-2007  do 2013-11-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

090104R4  40,1840

090105R4  1,3050

090107R4  1,5430

161001R4  259,6870  24,9300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 38 zakład przetwarzania zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nadmeńska 8/D, Kobyłka  200,00006376284

Instalacja do odzysku baterii

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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147/13/PŚ.O 04-10-2013 od 2013-10-02 do 2023-10-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Decyzja Nr 147/13/PŚ.O 04-10-2013  do 2023-10-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.EE.6620/119/200

7

29-08-2007  do 2013-11-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160604R4  20,3630

160605R4  28,4680

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 39 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nadmeńska 8/D, Kobyłka  1 300,00006376284

Linia do recyklingu tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

147/13/PŚ.O 04-10-2013 od 2013-10-02 do 2023-10-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Decyzja Nr 147/13/PŚ.O 04-10-2013  do 2023-10-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.EE.6620/119/200

7

29-08-2007  do 2013-11-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  11,2100

150102R3  224,6000
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170203R3  3,0970

191204R3  1,1570

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 40 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nadmeńska 8/D, Kobyłka  7 000,00006376284

Wyparka próżniowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

147/13/PŚ.O 04-10-2013 od 2013-10-02 do 2023-10-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Decyzja Nr 147/13/PŚ.O 04-10-2013  do 2023-10-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.EE.6620/119/200

7

29-08-2007  do 2013-11-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060399R14  4,7900

070108R14  4,9470

070704R14  0,4700

080111R14  22,9950

080115R14  0,5300

080117R14  0,4250

080119R14  3,3700

080120R14  124,2600
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080308R14  4,8590

080313R14  21,7740

090101R14  32,2840

090102R14  52,6430

090180R14  0,6800

110105R14  0,5000

110111R14  2,9500

110113R14  0,2800

120109R14  0,5700

160305R14  44,3360

160306R14  0,9850

161002R14  47,6020  7,1620

190206R14  301,1160  28,9070

200114R14  0,6750

200115R14  4,6790

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 41 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nadmeńska 8/D, Kobyłka  400,00006376284

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu ee

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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147/13/PŚ.O 04-10-2013 od 2013-10-02 do 2023-10-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Decyzja Nr 147/13/PŚ.O 04-10-2013  do 2023-10-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.EE.6620/119/200

7

29-08-2007  do 2013-11-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R14  7,2480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 42 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Regimin,  960,00006938546

Aglomerat-młyn do odpadów foliowych, Wytłaczarka 

do tworzyw sztucznych-reglanulacja

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RSD.7644/21/2008 19-06-2008  do 2017-12-31 STAROSTA CIECHANOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  747,6580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 43 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Regimin,  400,00006938546

Młyn-kruszarka do tworzyw sztucznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RSD.7644/21/2008 19-06-2008  do 2017-12-31 STAROSTA CIECHANOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R3  16,7260

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 44 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Regimin,  960,00006938546

Wytłaczarka do tworzyw sztucznych-regranulacj

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RSD.7644/21/2008 19-06-2008  do 2017-12-31 STAROSTA CIECHANOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  747,6580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 45

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PŁOCKA 44a, 09-500 GOSTYNIN  400,00008028720

Zakład produkcji płyt styropianowych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RL.6230.5.2012.PB 04-12-2012 od 2012-12-04 do 2022-12-04 Starostwo Powiatu Gostynin

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  51,8900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 46 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fabryczna 26, 15-701 Łochów  3 200,00008125250

Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚRVAT6620/170/2006 06-11-2006 od 2006-11-06 do 2016-10-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  545,5390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 47 mielenie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. URODZAJNA 5, 09-409 PŁOCK  400,00008158976

UZ-młyn
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WGK.II.7662/14/06 27-02-2006  do 2015-09-13 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  155,8900

150102R14  30,5800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 48 Stacja Demontażu Ręcznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 

05-530 Góra Kalwaria

008403720

Demontaż Ręczny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

E003950WZP 20-10-2006  do 2016-10-20 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R14  0,0750

160214R14  58,5710

160216R14  3,7500

160214R15  10,5670
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 49 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Adamowicza 4, Góra Kalwaria  5 800,00008415580

Granulator kabli

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./EK/7670-22.3/09 07-04-2009  do 2019-04-10 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R4  2 367,0790

170411R4  6,7500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 50 Zakłąd mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Adamowicza 4, Góra Kalwaria  600,00008415580

Instalacja do recyklingu luminoforu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./EK/7670-22.3/09 07-04-2009  do 2019-04-10 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191211R4  2,5590
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 51 Zakład przetwarzania zuzytego 

sprzętu elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Adamowicza 4, Góra Kalwaria  35 000,00008415580

Linia demontażu ZSEE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./EK/7670-22.3/09 07-04-2009  do 2019-04-10 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160211R12  32,6420

160213R12  31,1800

160214R12  3 727,8260

200123R12  487,3430

200135R12  393,6520

200136R12  5 726,5800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 52 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Adamowicza 4, Góra Kalwaria  8 400,00008415580

Linia do recyklingu kineskopów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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PŚ.IV./EK/7670-22.3/09 07-04-2009  do 2019-04-10 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160215R5  177,3180

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 53 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Adamowicza 4, Góra Kalwaria  35 000,00008415580

Linia do recyklingu płytek elektronicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./EK/7670-22.3/09 07-04-2009  do 2019-04-10 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R4  8 350,8070

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 54 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Adamowicza 4, Góra Kalwaria  36 000,00008415580

Linia do recyklingu szkła

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./EK/7670-22.3/09 07-04-2009  do 2019-04-10 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191205R5  1 855,4480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 55

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PIASKOWA 9A, 05-340 KOŁBIEL  30,00008423266

Instalacja do produkcji folii

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  6,0000

150102R14  17,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 56

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Weteranów 104, Radzymin,  17 120,00008423504

Piec do wypału cegieł

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

364/04 01-12-2004  do 2014-10-31 STAROSTA WOŁOMIŃSKI
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WOŚ.6222.3.2012 12-03-2013  do 2017-06-30 Starosta Wołomiński

WOŚ-7644-2/2041/07 03-08-2007  do 2017-06-30 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  2 360,0000

170504R5  16 404,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 57

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, STANISŁAWÓW 55, 05-304 

STANISŁAWÓW

 36 000,00008423912

Instalacja do odzysku odpadowej tkanki zwierzęcej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OR.7644-2/1/06 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-31 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020202R14  508,8000

020203R14  4 431,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 58 sortowanie odpadów selektysnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chylicka 5, 04-549 Warszawa  270,00009906417

INSTALACJA ODZYSKU
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.6620/85/2004 31-08-2004  do 2014-08-31 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.UR.6620/173/200

6

10-11-2006  do 2016-11-08 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160304R14  54,6250

160505R14  1,3580

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 59 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chylicka 5, 04-825 Warszawa  1 500,00009906417

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSR-V-6620/44/2005 08-07-2005 od 2005-07-08 do 2015-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR.I.AZ/6620/12/09 24-04-2009 od 2009-04-24 do 2015-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR.V.U.6620/164/2006 24-10-2006  do 2015-06-30 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.UR.6620/173/200

6

10-11-2006  do 2016-11-08 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R15  257,5850

160106R15  225,3960

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 60 Zakład przetwarzania sprzętu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chylicka 5, 04-825 Warszawa  2 010,00009906417

Zakład przetwarzania sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSR-V-6620/44/2005 08-07-2005 od 2005-07-08 do 2015-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR.I.AZ/6620/12/09 24-04-2009 od 2009-04-24 do 2015-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR.V.U.6620/164/2006 24-10-2006  do 2015-06-30 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.UR.6620/173/200

6

10-11-2006  do 2016-11-08 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R15  247,9850

160106R15  266,8350

160213R15  0,7300

160214R15  5,8960

168001R15  0,1370

200135R15  2,5410

200136R15  0,1110
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 61 Niszczarka dokumentów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sikorskiego 11, Legionowo010041178

Stanowisko do odzysku papieru i tektury

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

242/2005 14-12-2005  do 2015-11-30 STAROSTA LEGIONOWSKI

ZŚ 7644/44/06 12-10-2006  do 2016-10-01 STAROSTA LEGIONOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191201R15  90,7280

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 62

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Faradaya 1, 03-233 Warszawa010051834

Rozdrabniacz odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

os-ii-gbw/6233/156-5/11 14-11-2011 od 2011-11-14 do 2021-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R15  1,3600
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150102R15  111,1420

160119R15  187,4730

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 63

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Długa 40, Moczydłów, Kalwaria  7 300,00010055690

Urządzenie do kruszenia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

52/2011 07-03-2011  do 2021-03-06 Starosta Piaseczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  165,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 64

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARII KONOPNICKIEJ 5 , SŁUPNO, 

05-250 RADZYMIN

 500,00010061293

Cegielnia-linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

136/08 14-03-2008  do 2018-03-14 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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101208R5  140,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 65

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARII KONOPNICKIEJ 5 , SŁUPNO, 

05-250 RADZYMIN

 1 200,00010061293

Cegielnia-linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

136/08 14-03-2008  do 2018-03-14 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R14  61,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 66

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARII KONOPNICKIEJ 5 , SŁUPNO, 

05-250 RADZYMIN

 20,00010061293

Cegielnia-piec wypałwoy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

136/08 14-03-2008  do 2018-03-14 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  0,3000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 67 Cegielnia - cała linia technologiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Łosie, 05-250 Radzymin  1 000,00010062631

Cegielnia - cała linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R14  16,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 68 Cegielnia - cała linia technologiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Łosie, 05-250 Radzymin  500,00010062631

Cegielnia - cała linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101208R5  46,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 69 Cegielnia - cała linia technologiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Łosie, 05-250 Radzymin  200,00010062631

Cegielnia - cała linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R14  4,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 70 Cegielnia piec wypałowy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Łosie, 05-250 Radzymin  15,00010062631

Cegielnia piec wypałowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  0,7000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 71 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dobrowolskiego 21, 00-429 WARSZAWA  2 500,00010071759

Laguny osadowe

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

261/2007 15-10-2007  do 2017-09-15 STAROSTA PIASECZYŃSKI

ŚR.6220.6.2011 08-12-2011 od 2011-12-08 do 2021-12-07 STAROSTA NOWODWORSKI

ŚRL-7623/21/04 28-04-2004  do 2014-04-15 STAROSTA PIASECZYŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020305D4  182,0000  149,0000

190802D4  520,0000

190902D4  15,0000  1,5000

190903D4  9,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 72

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KRAKOWSKA 102/1, 26-800 

BIAŁOBRZEGI

 75 000,00010074893

Oczyszcalnia ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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ROŚ-7644/5/O/2004 27-02-2004  do 2014-02-27 STAROSTA BIAŁOBRZESKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060203D8  2,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 73 Produkcja elementów betonowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. DROBIARSKA 33, SULEJÓWEK, 05-070  30,00010081350

Produkcja elementów betonowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OR.7623-4/39/05 29-07-2008  do 2014-12-31 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  2,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 74

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

34 A, BRZEZINKA, 05-480 KARCZEW  3 500,00010089630

Linia technologiczna do produkcji wyrobów z 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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622/2007 12-11-2007  do 2017-10-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  1 155,0080

150102R14  50,0110

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 75

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Powstańców Warszawy 43, Reguły, 010089877

Instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  1,5490

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 76 MŁYN

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

41, Mała, 05-260 Marki  200,00010182306

ST-300

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040108R5  65,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 77 MŁYN

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

41, Mała, 05-260 Marki  40,00010182306

ST-300

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040108R5  38,0500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 78 Inn (produkcja wyrobów ceramicznych)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Plecewice 50A, Plecewice, 05-088 

Brochów

 250 000,00010202747

Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za 

pomocą wypalania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4127



RŚ.B.7644-3/2/09 23-04-2009  do 2016-12-31 Starosta Sochaczewski

RŚ.B.7644-3-1/06 25-05-2007  do 2016-12-31 Starosta Sochaczewski

RŚ.B.7644-3-1/10 14-05-2010  do 2016-12-31 Starosta Sochaczewski

RŚB.6222.2.1.2011 26-08-2011  do 2016-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030305R14  479,0000

030307R14  1 390,6200

030310R14  2 762,0000

100101R14  9 126,0000

101208R14  620,5400

170604R14  983,0700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 79

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WIEJSKA 11A, 05-802 PRUSZKÓW010216525

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR 

-V-6620/35/2005./61/2007

27-06-2005  do 2015-06-27 WOJEWODA MAZOWIECKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  276,4690

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 80 Instalacja do produkcji ceramiki 

budowlanej metod± wypalania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, CIEMNE 29, 05-250 RADZYMIN  15,00010247709

Cegielnia - piec wypałowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

317/2008 04-07-2008  do 2018-06-30 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R14  0,0000

100101R14  0,0000

101208R14  0,0000

150103R14  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 81 Instalacja do produkcji ceramiki 

budowlanej metod± wypalania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, CIEMNE 29, 05-250 RADZYMIN  800,00010247709

Cegielnia cała linia technologiczna
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

317/2008 04-07-2008  do 2018-06-30 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 82 Instalacja do produkcji ceramiki 

budowlanej metod± wypalania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, CIEMNE 29, 05-250 RADZYMIN  300,00010247709

Cegielnia cała linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

317/2008 04-07-2008  do 2018-06-30 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 83 Instalacja do produkcji ceramiki 

budowlanej metod± wypalania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, CIEMNE 29, 05-250 RADZYMIN  150,00010247709

Cegielnia cała linia technologiczna
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

317/2008 04-07-2008  do 2018-06-30 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 84 młyn

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. AUGUSTÓWKA 24, 02-981 WARSZAWA  100 000,00010251533

Instalacja do produkcji cementów i spoiw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1784/OŚ/2006zm95/OŚ/2

007

12-12-2006 od 2006-12-12 do 2016-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

3/OŚ/2009 06-01-2009  do 2016-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

95/OŚ/2006 12-12-2006  do 2006-12-31 PREZYDENT MIASTA ST. WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  12 126,4000

100182R14  10 526,3000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 85

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa  200,00010251579

STANOWISKO DO DEMONTAŻU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.9.3.2011.PS 28-02-2011 od 2011-02-28 do 2014-12-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R4  52,4460

160214R4  4,1070

200121R4  11,9980

200135R4  0,1540

200136R4  0,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 86

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa  248,00010251579

URL 2m

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.9.3.2011.PS 28-02-2011 od 2011-02-28 do 2014-12-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

4132



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R4  28,9520

200121R4  1,4320

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 87 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzetu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  2 300,00010256973

UDUL - 2UZ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R14  217,1320

200121R14  83,9880

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 88 Zakłąd przetwarzania zużytego 

sprzetu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  100,00010256973

UDUL-1
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R14  0,0000

200121R14  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 89 Zakład przetwarzania zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  510,00010256973

UDUL-2UZ

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160602R3  36,5000

160603R3  100,0650
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 90 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzetu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  750,00010256973

Zakład przetwarzania zużytego sprzetu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200135R14  683,5810

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 91 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzetu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  6 000,00010256973

Zakład przetwarzania zużytego sprzetu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 92 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzetu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  100,00010256973

Zakład przetwarzania zużytego sprzetu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160215R14  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 93 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzetu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  1 650,00010256973

Zakład przetwarzania zużytego sprzetu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R14  886,6120
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 94 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzetu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  800,00010256973

Zakład przetwarzania zużytego sprzetu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R14  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 95 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzetu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  100,00010256973

Zakład przetwarzania zużytego sprzetu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160211R14  29,5460
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 96 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzetu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  2 300,00010256973

Zakład przetwarzania zużytego sprzetu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R14  104,3480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 97 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzetu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  220,00010256973

Zakład przetwarzania zużytego sprzetu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200123R14  109,0950
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 98 Zakład przetwarzania zużytych baterii 

lub zużytych akumulatorów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  45,00010256973

Zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.40.2012.PS 31-07-2012 od 2012-07-31 do 2018-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160604R3  26,2500

160605R3  49,2670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 99 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kasprzykiewicza 45, Leśniakowizna, 

05-200 Wołomin

 50 000,00010267221

SORTOWNIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

3/10 07-01-2010  do 2013-12-31 Starosta Wołomiński

404/09 17-06-2009  do 2014-02-28 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

73/04,122/07,512/07 13-02-2004  do 2014-02-28 STAROSTA WOŁOMIŃSKI
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WOŚ.6233.17.2013 24-02-2014  do 2024-01-31 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  618,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 100 Mobilna Kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa  50 000,00010308687

BL PEGSON 8000*500

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

13/2009 26-01-2009  do 2019-01-20 Starosta Piaseczyński

501/11/PŚ.O 20-09-2011  do 2021-09-20 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  6 459,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 101 Mobilna Kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa  70 000,00010308687

BL PEGSON 8000*500

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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13/2009 26-01-2009  do 2019-01-20 Starosta Piaseczyński

501/11/PŚ.O 20-09-2011  do 2021-09-20 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170504R5  4 254,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 102 650

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

23, OSTRÓWIEC, 05-480 KARCZEW010354813

Linia do regranulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

44/2004 01-06-2004 od 2004-06-01 do 2014-05-31 Starosta otwocki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  2,4480

150102R3  162,6840

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 103 Mobilne sito zakład mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mszczonowska 19, Warszawa  80 000,00010395344

Mobilne sito
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.III.7636/C-W/11/2002 08-08-2002 od 2002-08-08 do 2017-10-05 Starosta Powiatu Warszawskiego

OŚ-II-GCI-76614/11-2/09 05-03-2009 od 2009-03-05 do 2016-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GCI-76615/19-4/08 02-10-2008 od 2008-10-02 do 2018-08-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mg/7637/33-W/

5893/02-

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2013-08-31 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mm/7636/11-W/

1433/02-

26-02-2004 od 2004-02-26 do 2017-10-05 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mm/7637/W-33/

1432/02-

26-02-2004 od 2004-02-26 do 2013-08-31 Prezydent. m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mm/76610/p-22-

WI/8907

22-05-2006 od 2006-05-22 do 2016-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-rl/76612/tr-27-W

/ZM/1

31-07-2007 od 2007-07-31 do 2017-06-05 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-rś/7636/11-W/3

938/02-

15-07-2003 od 2003-07-15 do 2017-10-05 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-rl/76612/tr-53-W/Zm/

1603

31-10-2007 od 2007-10-31 do 2017-06-05 Prezydent m. st. Warszawy

RDOŚ-14-WSI-DC-6620-5

4/09

21-08-2009 od 2009-08-21 do 2017-11-26 RDOS w Warszawie

RDOŚ-14-WSI-DC-6620-5

4/09

21-08-2009 od 2009-08-21 do 2017-11-26 Wojewoda Mazowiecki

UM-2.OŚ.III.7637/C-W/33/

2002-3

10-01-2003 od 2003-01-10 do 2013-08-31 Prezydent m. st. Warszawy

WSI.47.16.2011.DC.2 06-04-2011 od 2011-04-06 do 2017-11-26 RDOŚ w Warszawie

WSI.4700.16.2011.DC.2 06-04-2011 od 2011-04-06 do 2017-11-26 RDOŚ w Warszawie

WSI.4700.41.2012.DC.2 21-09-2012 od 2012-09-21 do 2017-11-26 RDOŚ w Warszawie

WSI.4700.41.2012.DC.2 21-09-2012 od 2012-09-21 do 2017-11-26 RDOŚ w W-wie
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WSI.4700.73.2012.DC 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2017-11-26 RDOŚ w W-wie

WSI.4700.73.2012.DC 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2017-11-26 RDOŚ. w Warszawie

WŚR.III.EK.6620/34/2008 22-08-2008 od 2008-08-22 do 2017-11-26 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.IC.6620/153/2007 27-11-2007 od 2007-11-27 do 2017-11-26 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  3 794,1100

200301R12  34 901,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 104 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mszczonowska 19, Warszawa  80 000,00010395344

Mobilne sito

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  3 794,1100

200301R12  34 901,2200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 105 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mszczonowska 19, Warszawa  80 000,00010395344

Rozdrabniacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.III.7636/C-W/11/2002 08-08-2002 od 2002-08-08 do 2017-10-05 Starosta Powiatu Warszawskiego

OŚ-II-GCI-76614/11-2/09 05-03-2009 od 2009-03-05 do 2016-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GCI-76615/19-4/08 02-10-2008 od 2008-10-02 do 2018-08-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mg/7637/33-W/

5893/02-

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2013-08-31 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mm/7636/11-W/

1433/02-

26-02-2004 od 2004-02-26 do 2017-10-05 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mm/7637/W-33/

1432/02-

26-02-2004 od 2004-02-26 do 2013-08-31 Prezydent. m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mm/76610/p-22-

WI/8907

22-05-2006 od 2006-05-22 do 2016-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-rl/76612/tr-27-W

/ZM/1

31-07-2007 od 2007-07-31 do 2017-06-05 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-rś/7636/11-W/3

938/02-

15-07-2003 od 2003-07-15 do 2017-10-05 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-rl/76612/tr-53-W/Zm/

1603

31-10-2007 od 2007-10-31 do 2017-06-05 Prezydent m. st. Warszawy

RDOŚ-14-WSI-DC-6620-5

4/09

21-08-2009 od 2009-08-21 do 2017-11-26 RDOS w Warszawie

RDOŚ-14-WSI-DC-6620-5

4/09

21-08-2009 od 2009-08-21 do 2017-11-26 Wojewoda Mazowiecki

UM-2.OŚ.III.7637/C-W/33/

2002-3

10-01-2003 od 2003-01-10 do 2013-08-31 Prezydent m. st. Warszawy
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WSI.47.16.2011.DC.2 06-04-2011 od 2011-04-06 do 2017-11-26 RDOŚ w Warszawie

WSI.4700.16.2011.DC.2 06-04-2011 od 2011-04-06 do 2017-11-26 RDOŚ w Warszawie

WSI.4700.41.2012.DC.2 21-09-2012 od 2012-09-21 do 2017-11-26 RDOŚ w Warszawie

WSI.4700.41.2012.DC.2 21-09-2012 od 2012-09-21 do 2017-11-26 RDOŚ w W-wie

WSI.4700.73.2012.DC 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2017-11-26 RDOŚ w W-wie

WSI.4700.73.2012.DC 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2017-11-26 RDOŚ. w Warszawie

WŚR.III.EK.6620/34/2008 22-08-2008 od 2008-08-22 do 2017-11-26 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.IC.6620/153/2007 27-11-2007 od 2007-11-27 do 2017-11-26 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  3 792,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 106 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mszczonowska 19, Warszawa  80 000,00010395344

Rozdrabniacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  3 792,7000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 107 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mszczonowska 19, Warszawa  20 000,00010395344

Sortownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.III.7636/C-W/11/2002 08-08-2002 od 2002-08-08 do 2017-10-05 Starosta Powiatu Warszawskiego

OŚ-II-GCI-76614/11-2/09 05-03-2009 od 2009-03-05 do 2016-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GCI-76615/19-4/08 02-10-2008 od 2008-10-02 do 2018-08-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mg/7637/33-W/

5893/02-

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2013-08-31 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mm/7636/11-W/

1433/02-

26-02-2004 od 2004-02-26 do 2017-10-05 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mm/7637/W-33/

1432/02-

26-02-2004 od 2004-02-26 do 2013-08-31 Prezydent. m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-mm/76610/p-22-

WI/8907

22-05-2006 od 2006-05-22 do 2016-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-rl/76612/tr-27-W

/ZM/1

31-07-2007 od 2007-07-31 do 2017-06-05 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-GO-rś/7636/11-W/3

938/02-

15-07-2003 od 2003-07-15 do 2017-10-05 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-rl/76612/tr-53-W/Zm/

1603

31-10-2007 od 2007-10-31 do 2017-06-05 Prezydent m. st. Warszawy

RDOŚ-14-WSI-DC-6620-5

4/09

21-08-2009 od 2009-08-21 do 2017-11-26 RDOS w Warszawie

RDOŚ-14-WSI-DC-6620-5

4/09

21-08-2009 od 2009-08-21 do 2017-11-26 Wojewoda Mazowiecki

UM-2.OŚ.III.7637/C-W/33/

2002-3

10-01-2003 od 2003-01-10 do 2013-08-31 Prezydent m. st. Warszawy
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WSI.47.16.2011.DC.2 06-04-2011 od 2011-04-06 do 2017-11-26 RDOŚ w Warszawie

WSI.4700.16.2011.DC.2 06-04-2011 od 2011-04-06 do 2017-11-26 RDOŚ w Warszawie

WSI.4700.41.2012.DC.2 21-09-2012 od 2012-09-21 do 2017-11-26 RDOŚ w Warszawie

WSI.4700.41.2012.DC.2 21-09-2012 od 2012-09-21 do 2017-11-26 RDOŚ w W-wie

WSI.4700.73.2012.DC 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2017-11-26 RDOŚ w W-wie

WSI.4700.73.2012.DC 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2017-11-26 RDOŚ. w Warszawie

WŚR.III.EK.6620/34/2008 22-08-2008 od 2008-08-22 do 2017-11-26 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.IC.6620/153/2007 27-11-2007 od 2007-11-27 do 2017-11-26 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  2 859,5600

150102R12  1 018,1700

150104R12  0,1000

150106R12  2 986,0800

150107R12  1 102,3200

200101R12  155,8000

200301R12  610,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 108 Sortowanie odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mszczonowska 19, Warszawa  20 000,00010395344

Sortownia
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  2 859,5600

150102R12  1 018,1700

150104R12  0,1000

150106R12  2 986,0800

150107R12  1 102,3200

200101R12  155,8000

200301R12  610,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 109 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Warszawa  5 000,00010415851

Wytwórnia Betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

788/OŚ/2010 15-09-2010  do 2020-08-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

ŚRL6233.18.2011 29-06-2011 od 2011-06-29 do 2021-06-20 STAROSTA PIASECZYŃSKI

WŚR.V.6626/4/2005 11-04-2005  do 2015-04-11 Wojewoda Mazowiecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  2 800,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 110 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Góra Kalwaria  5 000,00010415851

Wytwórznia Betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚRL.6233.18.2011 29-06-2011  do 2021-06-20

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  1 684,6600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 111 inna instalacja do mech.-biol. un. 

odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezp.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĘGI 2, 01-329 Warszawa  3 000,00010526970

Instalacja do unieszkodliwiania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

70/11/PŚ.O 04-02-2011  do 2021-02-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130503D4  3,0000

130507D4  6,0000

130508D4  744,2800

160799D4  200,0000

190802D4  4,5000

190809D4  669,7800

190899D4  36,5000  1,0000

200306D4  66,0000  1,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 112 Urządzenie do mechanicznego 

rozdrabniania betonu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wantule 8, 02-828 Warszawa  69 120,00010562931

Kruszarka do betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ-760-40/06 03-02-2006  do 2016-02-02 Starosta Grodziski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R15  97,2000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 113 Urządzenie do przetwarzania asfaltu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wantule 8, 02-828 Warszawa  3 840,00010562931

Recykler do asfaltu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ-760-40/06 03-02-2006  do 2016-02-02 Starosta Grodziski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R5  3,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 114 instalacja do recyklingu złomu 

stalowego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KASPROWICZA 132, 01-949 

WARSZAWA

 876 000,00010592085

Stalowniczy, łukowy piec elektryczny wraz z 

urządzeniami towarzyszącymi

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.I.JB/6640/63/06 28-09-2007  do 2017-12-01 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR.I.KB/6640/22/06 16-03-2007 od 2007-03-16 do 2017-03-16 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.KS/6640/10/07 30-11-2007  do 2008-12-31 WOJEWODA MAZOWIECKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R4  17 403,3600

120102R4  1 591,1900

150104R4  9 405,5000

160117R4  39 562,2700

170405R4  341 958,1900

170407R4  1 442,3200

191001R4  22 155,8600

191202R4  102 958,9000

200140R4  322,7800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 115

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Waliców 11, 00-851 WARSZAWA  15 000,00010635937

Instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060313D9  0,8830
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110111D9  191,9210

110112D9  17,9800

110113D9  0,9990

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 116 urządzenie mobilne -przesiewacz 

bębnowy do odzysku odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa  20 000,00010662762

Doppstadt SM 518 Profi

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1047/OŚ/2010 03-12-2010  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

133/OŚ/2004 26-02-2004  do 2013-08-31 Prezydent Miasta tołecznego Warszawy

616/OŚ/2001 28-07-2004  do 2003-08-31 Prezydent Miasta St. Warszawy

654/OŚ/2011 13-07-2011  do 2020-10-31 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

699/OŚ/2003 27-08-2003 od 2003-08-27 do 2013-08-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

880/OŚ/2008 11-08-2008  do 2017-12-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-MMI/6221/22-4/11 13-07-2011  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-MMI-6221/1-3/11 01-03-2011  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200303R15  835,4000

4153



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 117 urządzenie mobilne -przesiewacz 

bębnowy do odzysku odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa  20 000,00010662762

Doppstadt SM 518 Profi

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1047/OŚ/2010 03-12-2010  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

133/OŚ/2004 26-02-2004  do 2013-08-31 Prezydent Miasta tołecznego Warszawy

616/OŚ/2001 28-07-2004  do 2003-08-31 Prezydent Miasta St. Warszawy

654/OŚ/2011 13-07-2011  do 2020-10-31 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

699/OŚ/2003 27-08-2003 od 2003-08-27 do 2013-08-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

880/OŚ/2008 11-08-2008  do 2017-12-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-MMI/6221/22-4/11 13-07-2011  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-MMI-6221/1-3/11 01-03-2011  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R15  9 468,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 118 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa  13 000,00010662762

LUXOR
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1047/OŚ/2010 03-12-2010  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

133/OŚ/2004 26-02-2004  do 2013-08-31 Prezydent Miasta tołecznego Warszawy

616/OŚ/2001 28-07-2004  do 2003-08-31 Prezydent Miasta St. Warszawy

654/OŚ/2011 13-07-2011  do 2020-10-31 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

699/OŚ/2003 27-08-2003 od 2003-08-27 do 2013-08-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

880/OŚ/2008 11-08-2008  do 2017-12-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-MMI/6221/22-4/11 13-07-2011  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-MMI-6221/1-3/11 01-03-2011  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R15  266,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 119 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa  13 000,00010662762

LUXOR

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1047/OŚ/2010 03-12-2010  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

133/OŚ/2004 26-02-2004  do 2013-08-31 Prezydent Miasta tołecznego Warszawy
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616/OŚ/2001 28-07-2004  do 2003-08-31 Prezydent Miasta St. Warszawy

654/OŚ/2011 13-07-2011  do 2020-10-31 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

699/OŚ/2003 27-08-2003 od 2003-08-27 do 2013-08-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

880/OŚ/2008 11-08-2008  do 2017-12-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-MMI/6221/22-4/11 13-07-2011  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-MMI-6221/1-3/11 01-03-2011  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200139R15  0,0020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 120 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa  13 000,00010662762

LUXOR

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1047/OŚ/2010 03-12-2010  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

133/OŚ/2004 26-02-2004  do 2013-08-31 Prezydent Miasta tołecznego Warszawy

616/OŚ/2001 28-07-2004  do 2003-08-31 Prezydent Miasta St. Warszawy

654/OŚ/2011 13-07-2011  do 2020-10-31 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

699/OŚ/2003 27-08-2003 od 2003-08-27 do 2013-08-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

880/OŚ/2008 11-08-2008  do 2017-12-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY
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OŚ-II-MMI/6221/22-4/11 13-07-2011  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-MMI-6221/1-3/11 01-03-2011  do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200101R15  28,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 121

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mazowiecka 9, Płońsk  258,00010669474

Instalacja do przetwarzania ZSEiE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

48/09/PŚ.O 20-05-2009 od 2009-05-20 do 2019-05-20 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R15  0,1200

160214R15  10,7420

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 122

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków  10 000,00010676681

Wytwórnia mas asfaltowych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R11  7 504,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 123 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 20, 05-230 Kobyłka010680910

Instalacja do demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Dec Wojewody 

Mazowieckiego Nr

23-08-2005 od 2005-08-23 do 2015-08-22 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  119,6900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 124 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Byłych Więźniów  Twierdzy 

Zakroczymskiej 11, 05-170 Zakroczym

010690994

Stacja demontażu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  201,2740

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 125 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KEN 36/211, 02-722 WARSZAWA  10 000,00010693656

Linia przerobu zużla z elektromagnesem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

114/UM-2/OŚ/2002 30-12-2002 od 2002-12-30 do 2012-12-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

358/OŚ/2004 04-05-2004 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-GO-rś/7637/2-Bl/345

2/200

26-06-2003  do 2013-05-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100201R4  101 761,0000

161104R4  5 989,5400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 126 instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. FLEMINGA 2, 03-176 WARSZAWA  6 000,00010721743

Kolumny destylacyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

60/09/PŚ.Z 14-10-2009  do 2016-12-26 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.I.KB/6640/10/04/06 22-12-2006  do 2016-12-22 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070504R2  559,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 127

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHRZANOWSKA 21/25, 05-825 

GRODZISK MAZOWIECKI

 900,00010762423

Linia d produkcji pasz granulowanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020601R3  620,1100
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 128 mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Centralna 9, Puchały, 05-090 Raszyn  1 200,00010971411

MIESZARKA DO BETONU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

123/2003 17-06-2003  do 2012-04-30 STAROSTA PRUSZKOWSKI

246/2003 21-11-2003  do 2013-10-31 Starosta Pruszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R14  300,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 129 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GEN. THOMMEE 35A, NOWY DWÓR 

MAZOWIECKI

010985413

ZESPÓŁ TAŚMOCIĄGÓW WOLNOBIEŻNYCH 

WRAZ ZE STŁEM SORTOWNICZYM - LINIA 

SORTOWNICZA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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030308R12  1 502,5000

150102R12  585,4060

191201R12  6 549,7800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 130 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Strażacka 39B, 04-462 Warszawa  3 000,00011052296

AUTO-KASACJA TOMASZ PAWLIK STACJA 

DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

18/13/PŚ.Z 18-01-2013  do 2023-01-18 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR-V-6620/40/2005 30-06-2005 od 2005-06-30 do 2015-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160107R12  2 167,8470

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 131 Instalacja do recyklingu odpadowych 

tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĄKOWA 12, MIŃSK MAZ., 05-300 

MIŃSK MAZOWIECKI

 100,00011087834

Linia technologiczna przetwarzania wyrobów z 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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WS.6230.1.2012 02-02-2012 od 2012-03-07 do 2022-03-07 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  111,7790

120105R3  33,0460

150102R3  65,2720

160119R3  3,5110

170203R3  0,3730

191204R3  105,7620

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 132 Instalacja do recyklingu odpadowych 

tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĄKOWA 12, MIŃSK MAZ., 05-300 

MIŃSK MAZOWIECKI

 100,00011087834

Linia technologiczna przetwarzania wyrobów z 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6230.1.2012 02-02-2012 od 2012-03-07 do 2022-03-07 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 133 Instalacja do recyklingu odpadowych 

tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĄKOWA 12, MIŃSK MAZ., 05-300 

MIŃSK MAZOWIECKI

 100,00011087834

Linia technologiczna przetwarzania wyrobów z 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6230.1.2012 02-02-2012 od 2012-03-07 do 2022-03-07 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 134 Instalacja do recyklingu odpadowych 

tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĄKOWA 12, MIŃSK MAZ., 05-300 

MIŃSK MAZOWIECKI

 900,00011087834

Linia technologiczna przetwarzania wyrobów z 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6230.1.2012 02-02-2012 od 2012-03-07 do 2022-03-07 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 135 Instalacja do recyklingu odpadowych 

tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĄKOWA 12, MIŃSK MAZ., 05-300 

MIŃSK MAZOWIECKI

 800,00011087834

Linia technologiczna przetwarzania wyrobów z 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6230.1.2012 02-02-2012 od 2012-03-07 do 2022-03-07 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 136 Instalacja do recyklingu odpadowych 

tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ŁĄKOWA 12, MIŃSK MAZ., 05-300 

MIŃSK MAZOWIECKI

 300,00011087834

Linia technologiczna przetwarzania wyrobów z 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6230.1.2012 02-02-2012 od 2012-03-07 do 2022-03-07 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

4165



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 137 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa  15 000,00011089141

Instalacja do demontażu gabarytów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

14/OŚ/2004 01-12-2004  do 2021-05-21 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  4 214,3240

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 138 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa  160 000,00011089141

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

14/OŚ/2004 01-12-2004  do 2021-05-21 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R12  0,1200

020304R12  0,8300

020399R12  0,0750

020599R12  0,3370

020601R12  29,0570

020799R12  2,0400

030105R12  44,0450

030199R12  0,1350

040199R12  8,6530

040222R12  118,2099

050199R12  0,5000

060299R12  0,6300

060699R12  11,5000

060899R12  11,4690

061099R12  0,0500

070213R12  101,7611

070280R12  14,1740

070299R12  19,3837

070499R12  0,0190
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070599R12  0,3410

070681R12  62,1814

070699R12  5,1080

070799R12  1,1450

080112R12  0,0020

080118R12  0,0310

080199R12  0,4290

080318R12  61,8661

080399R12  2,5140

090107R12  0,5310

100399R12  0,0650

120105R12  18,3680

120199R12  6,1070

150101R12  799,9171

150102R12  1 213,1187

150103R12  40,1275

150105R12  156,6810

150109R12  5,0770

150203R12  141,4042

160103R12  0,0050

160119R12  34,9476
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160122R12  95,8720

160199R12  34,8070

160216R12  86,9390

160304R12  128,0063

160306R12  41,3292

160380R12  98,2240

168001R12  2,7606

168102R12  78,4800

170182R12  0,1760

170201R12  2,7564

170203R12  32,5968

170380R12  0,0450

170604R12  15,6910

170904R12  8,2840

190801R12  4,9040

190999R12  24,6675

191204R12  106,7317

191208R12  8,9976

191212R12  4 405,6400

200108R12  29,6500

200110R12  0,0240
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200111R12  0,5264

200128R12  0,0010

200130R12  0,0200

200138R12  2,1200

200199R12  1,7200

200399R12  0,0100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 139 Sortownia odpadówzmieszanychw tym 

odpadów w tym odpadów 

komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa  20 000,00011089141

Instalacja do sortowania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

14/OŚ/2004 01-12-2004  do 2021-05-21 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  7 405,8644

200101R12  125,9900

200102R12  10,4500

200139R12  11,6100

200301R12  175 442,6324
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 140 Instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa  25 000,00011089141

Instalacja do stabilizacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

14/OŚ/2004 01-12-2004  do 2021-05-21 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R12  3 128,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 141 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Postępu 25, 02-676 Warszawa  300,00011092114

Brykieciarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

528/OŚ/2013 10-06-2013  do 2023-06-07 Prezydent m. st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030199R14  59,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 142 Piec kręgowy typu Hoffmana

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Mokre, 05-250 Radzymin  1 000,00011114710

Produkcja wyrobów ceramicznych za pomocą 

wypalania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ-7644-3/2133/08 22-07-2008  do 2018-06-30 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R14  3,2000

101208R14  6,1000

150103R14  0,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 143 Przetwarzanie Mechaniczne 

Regranulacja

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3, Henrysin, Zakroczym  2 000,00011133020

HUT-120C

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR/7634/16/4/04 18-06-2004 od 2004-06-18 do 2014-06-15 Starosta Nowodworski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  121,4390

150102R3  420,2870

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 144 Przetwarzanie Mechaniczne 

Regranulacja

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3, Henrysin, Zakroczym  3 000,00011133020

HUT-120C

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR/7634/16/4/04 18-06-2004 od 2004-06-18 do 2014-06-15 Starosta Nowodworski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 145 Piec indukcyjny do wytopu staliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stegny 6, Budy Mszczonowskie,  0,05011158652

Przetop odpadów spawalniczych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.622.16.2011.MP 27-12-2011 od 2011-12-27 do 2021-12-27 STAROSTA ŻYRARDOWSKI
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OŚ.6233.30.2011.MP 12-01-2012  do 2022-01-12 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

OŚ.6233.31.2011.MP 12-01-2012  do 2022-01-12 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120113R14  0,0120

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 146 Piec indukcyjny do wytopu staliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stegny 6, Budy Mszczonowskie,  800,00011158652

Przetop staliwa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.622.16.2011.MP 27-12-2011 od 2011-12-27 do 2021-12-27 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

OŚ.6233.30.2011.MP 12-01-2012  do 2022-01-12 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

OŚ.6233.31.2011.MP 12-01-2012  do 2022-01-12 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R14  29,5110

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 147

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARSA 76, 04-470 WARSZAWA  30,00011167823

Kruszarka, młyn, wytłaczarka i granulator do tw.szt.
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1867/OŚ/2006 28-12-2006  do 2016-11-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160119R14  12,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 148

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARSA 76, 04-470 WARSZAWA  600,00011167823

Kruszarka, młyn, wytłaczarka i granulator do tw.szt.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1867/OŚ/2006 28-12-2006  do 2016-11-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  18,4280

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 149

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARSA 76, 04-470 WARSZAWA  1 100,00011167823

Kruszarka, młyn, wytłaczarka i granulator do tw.szt.
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1867/OŚ/2006 28-12-2006  do 2016-11-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  18,7400

150102R14  82,6220

160119R14  5,2900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 150

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARSA 76, 04-470 WARSZAWA  30,00011167823

Kruszarka, młyn, wytłaczarka i granulator do 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1867/OŚ/2006 28-12-2006  do 2016-11-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R14  4,6000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 151 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wspólna 12, Duchnów, 05-462 Wiązowna  200,00011200360

Instalacja do przerobu tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  20,0200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 152 instalacja do recyklingu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wspólna 12, Duchnów, 05-462 Wiązowna  500,00011200360

Instalacja do przerobu tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  40,6874
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 153 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Trakt Brzeski 45, Warszawa  2 000,00011202175

Sortownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200110R12  1 154,3500

200111R12  12,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 154 Kocioł niskoparterowy AHENA i kociał 

niskoparterowy MONZA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jana III Sobieskiego /6A, Małkinia Górna,  0,00011255680

Kotłownia zakładowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 155 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Płytowa 1, 03-046 WARSZAWA  15 000,00011312350

Wytwórnia betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-BBE/76615/31-2/08 10-09-2008  do 2018-07-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  773,8800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 156 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mszczonowska 5, 01-254 WARSZAWA  35 000,00011312350

wytwórnia betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

845/OŚ/2008 08-08-2008  do 2018-07-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  23 434,3400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 157 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bryły 4, 05-800 Pruszków  25 000,00011312350

wytwórnia betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

18/09 19-01-2009  do 2019-01-19 Starosta Pruszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  538,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 158 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lipińska 140, 05-200 Wołomin011325297

Instalacja do demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR-V-6620/39/2005 30-06-2005 od 2005-06-30 do 2015-06-30 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  626,5490
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 159

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Plac Czerwca 1976 nr.1 , Warszawa  80,00011338609

Elektrolizer

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSR.V.6626/05 10-06-2005  do 2015-06-10 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

090104R4  31,2090

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 160 Instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OKÓLNA 43A/B, 05-270 MARKI  8,00011354092

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOS/7613-78/23/05/04 26-01-2005 od 2005-01-26 do 2014-12-31 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101314R14  0,8000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 161 Instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OKÓLNA 43A/B, 05-270 MARKI  1 500,00011354092

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOS/7613-78/23/05/04 26-01-2005 od 2005-01-26 do 2014-12-31 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R14  4,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 162

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

54 A, JATNE, 05-430 CELESTYNÓW  27 000,00011355051

Instalacja przerobu tworzyw sztucznych na 

regranulat

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

194/2005 25-05-2005  do 2015-04-30 STAROSTA OTWOCKI

368/2008,236/2012 27-06-2008  do 2018-05-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4182



070213R3  2 079,2020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 163

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

54 A, JATNE, 05-430 CELESTYNÓW  5,00011355051

Instalacja przerobu tworzyw sztucznych na 

regranulat

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

194/2005 25-05-2005  do 2015-04-30 STAROSTA OTWOCKI

368/2008,236/2012 27-06-2008  do 2018-05-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R3  3,9240

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 164

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

54 A, JATNE, 05-430 CELESTYNÓW  500,00011355051

Instalacja przerobu tworzyw sztucznych na 

regranulat

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

194/2005 25-05-2005  do 2015-04-30 STAROSTA OTWOCKI

368/2008,236/2012 27-06-2008  do 2018-05-31 STAROSTA OTWOCKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  345,3710

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 165

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

54 A, JATNE, 05-430 CELESTYNÓW  50,00011355051

Instalacja przerobu tworzyw sztucznych na 

regranulat

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

194/2005 25-05-2005  do 2015-04-30 STAROSTA OTWOCKI

368/2008,236/2012 27-06-2008  do 2018-05-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R3  5,4770

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 166 instalacja do produkcji elementów z 

betonu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Trakt Lubelski 75, Wola Ducka, 05-408 

Glinianka

 1 500,00011364386

Mieszalnik, urządzenie do produkcji elementów z 

betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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108/2009 09-03-2009  do 2019-02-28 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  6,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 167

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZCZĘŚLIWA 26, DŁUGA KOŚCIELNA, 

05-074 HALINÓW

011384710

WTRYSKARKI I MŁYNY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R5  0,3000

070213R5  178,6200

150102R5  27,0620

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 168 Instalacja do regranulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kąpielowa 18, 05-400 Otwock  450,00011440319

Młynek oraz instalacja do mycia i czyszczenia
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

106/2004 18-08-2004  do 2012-06-30 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  94,3150

150105R14  9,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 169 INSTALACJA DO RECYKLINGU 

ODPADOWYCH TWORZYW 

SZTUCZNYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SASANKOWA 6, SULEJÓWEK, 05-070  7 000,00011495177

Linia technologiczna do przetwarzania tworzyw 

sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OR.7623-4/3/03 30-01-2007  do 2016-12-31 Starosta Miński

WS.6233.36.2013 18-12-2013  do 2023-12-10 Starosta Miński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  18,7200

150102R3  9,5200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 170 Instalacja do regeneracji 

rozpuszczalników

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rosy 13, 02-997 Warszawa  500,00011509206

Urządzenia do destylacji D25A*3szt, D60A*1szt, 

D180A*1szt

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./AW/7670-323.2/10 15-11-2010  do 2020-11-12 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7243.30.1.2011.A

W

14-04-2011  do 2020-11-12 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070104R2  3,3850

080111R2  16,4740

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 171 Instalacja do produkcji wyrobów 

aluminiowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielcza 48, 05-462 Wiązowna  100,00011516442

Elektryczny kocioł węglowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

S/RliOŚ/7647/27/2010 26-08-2010  do 2020-07-31 Starosta Otwocki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160118R4  10,1000

170402R4  44,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 172 Instalacja do produkcji materiałów 

ciernych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spółdzielcza 48, 05-462 Wiązowna  2,00011516442

Produkcja materiałów ciernych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

S/RliOŚ/7647/27/2010 26-08-2010  do 2020-07-31 Starosta Otwocki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R14  0,4230

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 173 Młun MOULINARI + skruber CDM

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OŻAROWSKA 28a, DUCHNICE, 05-850 

OŻARÓW MAZOWIECKI

 1 000,00011547141

Instalacja do regranulacji tworzyw sztuchnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6220.19.2011 07-11-2011  do 2019-10-20 STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO
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OŚ.6220.2.2012 26-03-2012 od 2012-03-26 do 2019-10-20 STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO

OŚ.7647-21/09 20-10-2009  do 2019-10-20 STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO

OŚ.7649-20/10 27-01-2011  do 2021-01-26 STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 174 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JAGIELLOŃSKA 88, 00-992 WARSZAWA  1 500,00011571033

SDP

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1041/O¦/2007 06-07-2007  do 2007-07-06 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

W¦R.V.EE>6620/97/2006 03-07-2006  do 2015-06-29 Wojewoda Mazowiecki

W¦R.V>EE.6620/37/2005 29-06-2005  do 2015-06-29 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  107,4050
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 175

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. POZNAŃSKA 343, OŁTARZEW, 05-850 

OŻARÓW MAZOWIECKI

 30,00011712077

Zespół urządzeń do sedymentacji i filtracji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130205R1  16,6500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 176 instalacja do produkcji ceramiki 

budowlanej metoda wypalania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lisa Kuli 69, 05-270 Marki  1 500,00011755141

Cegielnia-cała linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

82/03 11-03-2003  do 2013-02-28 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R14  34,2000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 177 instalacja do produkcji ceramiki 

budowlanej metoda wypalania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lisa Kuli 69, 05-270 Marki  300,00011755141

Cegielnia-cała linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

82/03 11-03-2003  do 2013-02-28 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101208R5  102,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 178 instalacja do produkcji ceramiki 

budowlanej metoda wypalania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lisa Kuli 69, 05-270 Marki  150,00011755141

cegielnia-cała linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

82/03 11-03-2003  do 2013-02-28 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R14  4,5000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 179 Zakład Mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 249, Warszawa  320 000,00011773311

Instalacja do kruszenia i separacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II-GO-rl/7636/11-BI/58

96/20

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-RLE/6221/6-6/11 06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

RŚ.6233.30.2011 27-01-2012 od 2012-01-27 do 2016-12-31 Starosta Płoński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R15  5 663,5700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 180 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 249, Warszawa,  200 000,00011773311

Instalacja do kruszenia i separacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-RLE/6221/6-6/11 06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-GO-rl/7636/1-BI/589

6/200

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m.st. Warszawy

RŚ.6233.30.2011 27-01-2012 od 2012-01-27 do 2016-12-31 STAROSTA PŁOŃSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R15  5 663,5700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 181 zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 249, Warszawa,  120 000,00011773311

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-RLE/6221/6-6/11 06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-GO-rl/7636/1-BI/589

6/200

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m.st. Warszawy

RŚ.6233.30.2011 27-01-2012 od 2012-01-27 do 2016-12-31 STAROSTA PŁOŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R15  9,6580

020199R15  2,9220

020304R15  0,1880

020601R15  0,4640

020602R15  0,1410

020699R15  0,8430
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030105R15  36,5060

030199R15  0,0630

070199R15  0,0200

070213R15  26,6640

070217R15  0,2650

070299R15  1,0200

070514R15  37,4790

080199R15  0,0200

080201R15  1,7400

080313R15  0,1780

080318R15  0,3750

080399R15  0,3530

080499R15  0,4200

090107R15  0,0400

120105R15  0,9180

120199R15  0,5440

150105R15  12,2460

150106R15  5 289,5610

150203R15  12,8430

160119R15  0,2370

160122R15  3,1070
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160199R15  7,2150

160216R15  0,7010

160304R15  16,6520

160306R15  15,3850

168001R15  0,0070

170181R15  32,2000

170182R15  8,5000

170203R15  29,7410

170302R15  6,3400

170380R15  163,5900

170411R15  0,1400

170604R15  19,6790

180109R15  6,2670

190801R15  1,6400

190899R15  0,4200

190901R15  8,4000

190999R15  0,1500

191212R15  28 229,2000

200101R15  2,8600

200110R15  0,0520

200111R15  1,8510
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200132R15  482,9950

200139R15  0,8470

200307R15  229,4130

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 182 Zakłąd do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 249, Warszawa  120 000,00011773311

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II-GO-rl/7636/11-BI/58

96/20

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-RLE/6221/6-6/11 06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

RŚ.6233.30.2011 27-01-2012 od 2012-01-27 do 2016-12-31 Starosta Płoński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R15  9,6580

020199R15  2,9220

020304R15  0,1880

020601R15  0,4640

020602R15  0,1410

020699R15  0,8430

030105R15  36,5060
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030199R15  0,0630

070199R15  0,0200

070213R15  26,6640

070217R15  0,2650

070299R15  1,0200

070514R15  37,4790

080199R15  0,0200

080201R15  1,7400

080313R15  0,1780

080318R15  0,3750

080399R15  0,3530

080499R15  0,4200

090107R15  0,0400

120105R15  0,9180

120199R15  0,5440

150105R15  12,2460

150106R15  5 289,5610

150203R15  12,8430

160119R15  0,2370

160122R15  3,1070

160199R15  7,2150
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160216R15  0,7010

160306R15  15,3850

168001R15  0,0070

170181R15  32,2000

170182R15  8,5000

170203R15  29,7410

170302R15  6,3400

170380R15  163,5900

170411R15  0,1400

170604R15  19,6790

180109R15  6,2670

190801R15  1,6400

190899R15  0,4200

190901R15  8,4000

190999R15  0,1500

191212R15  28 229,2000

200101R15  2,8600

200110R15  0,0520

200111R15  1,8510

200132R15  482,9950

200139R15  0,8470
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200307R15  229,4130

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 183 instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 249, Warszawa,  150 000,00011773311

Kompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-RLE/6221/6-6/11 06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-GO-rl/7636/1-BI/589

6/200

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m.st. Warszawy

RŚ.6233.30.2011 27-01-2012 od 2012-01-27 do 2016-12-31 STAROSTA PŁOŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160380R3  143,2300

191212R3  11 430,2700

200108R3  16,3430

200201R3  8,3200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 184 Instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 249, Warszawa  150 000,00011773311

Kompostownia
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II-GO-rl/7636/11-BI/58

96/20

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-RLE/6221/6-6/11 06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

RŚ.6233.30.2011 27-01-2012 od 2012-01-27 do 2016-12-31 Starosta Płoński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160380R3  143,2300

191212R3  11 430,2700

200108R3  16,3430

200201R3  8,3200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 185 Sortownia odpadów zmieszanych  w 

tym odpadów komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 249, Warszawa  210 000,00011773311

Mobilna Linia Sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II-GO-rl/7636/11-BI/58

96/20

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-RLE/6221/6-6/11 06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

RŚ.6233.30.2011 27-01-2012 od 2012-01-27 do 2016-12-31 Starosta Płoński

4200



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R15  1 462,1390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 186 Sortownia odpadów zmieszanych, w 

tym odpadów komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 249, Warszawa,  210 000,00011773311

Mobilna linia sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-RLE/6221/6-6/11 06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-GO-rl/7636/1-BI/589

6/200

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m.st. Warszawy

RŚ.6233.30.2011 27-01-2012 od 2012-01-27 do 2016-12-31 STAROSTA PŁOŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R15  1 462,1390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 187 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 249, Warszawa  300 000,00011773311

Sortownia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OŚ-II-GO-rl/7636/11-BI/58

96/20

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-RLE/6221/6-6/11 06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

RŚ.6233.30.2011 27-01-2012 od 2012-01-27 do 2016-12-31 Starosta Płoński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R15  1 292,5410

200301R15  65 073,3330

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 188 Sortownia odpadów zmieszanych, w 

tym odpadów komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wólczyńska 249, Warszawa,  300 000,00011773311

Sortownia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-RLE/6221/6-6/11 06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-GO-rl/7636/1-BI/589

6/200

06-10-2003 od 2003-10-06 do 2021-04-30 Prezydent m.st. Warszawy

RŚ.6233.30.2011 27-01-2012 od 2012-01-27 do 2016-12-31 STAROSTA PŁOŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R15  1 292,5410

200301R15  65 073,3330
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 189 zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1, POTYCZ, 05-530 GÓRA KALWARIA  10 000,00011781919

Suszarnia bębnowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

93/2003 13-05-2003 od 2003-05-13 do 2013-04-30 STAROSTA PIASECZYŃSKI

97/2004 26-05-2004  do 2014-05-15 STAROSTA PIASECZYŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380D12  2 741,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 190 Linia niszcząco brykietująca

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SANGUSZKI 1, 00-222 WARSZAWA  2 400,00011836796

Linia niszcząco brykietująca

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200101R12  10,2000
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200139R12  0,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 191 Maszyna papiernicza

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SANGUSZKI 1, 00-222 WARSZAWA  1 500,00011836796

Produkcja papieru banknotowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040221R3  1 209,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 192 instalacja

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Trakt Lubelski 75, WOLA DUCKA, 05-408 

GLINIANKA

 1 500,00011898030

mieszalnik

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

334-2012 10-07-2012  do 2022-07-09 Starosta Otwocki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  4,0000

4204



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 193

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szczęśliwa 22, 05-074 Halinów  2 000,00011911658

Instalacja do przetopu aluminium

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS7623-3/3/10 22-06-2010  do 2020-05-25 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170402R14  130,7310

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 194 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Okólna 38, 05-270 Marki  3 000,00012032806

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR-V662/50/2005 28-07-2005  do 2015-07-28 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  559,4000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 195

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poznańska 129/133, 05-850 OŻARÓW 

MAZOWIECKI

012086162

WYTŁACZARKI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.22.2012 02-08-2012  do 2022-08-01 STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

OŚ.7647-2/10 24-03-2010  do 2020-03-23 STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  256,9840

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 196

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

42, KOŻUSZKI PARCEL, 96-500 

SOCHACZEW

 86 700,00012087150

Instalacja do produkcji mokrej karmy dla zwierząt

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS.B.7644-3-2/04 01-10-2004 od 2004-10-01 do 2014-09-30 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

RS.B.7644-3-2/06 29-06-2006 od 2006-06-29 do 2016-06-30 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

RSB.6220.3.2012 25-09-2012 od 2012-09-25 do 2022-08-24 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

RŚB.6220.3.2012 25-09-2012 od 2012-09-25 do 2022-08-24 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

4206



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020202R3  1 315,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 197

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

42, KOŻUSZKI PARCEL, 96-500 

SOCHACZEW

 187 000,00012087150

Instalacja do produkcji suchej karmy dla zwierząt

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS.B.7644-3-2/04 01-10-2004 od 2004-10-01 do 2014-09-30 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

RS.B.7644-3-2/06 29-06-2006 od 2006-06-29 do 2016-06-30 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

RSB.6220.3.2012 25-09-2012 od 2012-09-25 do 2022-08-24 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

RŚB.6220.3.2012 25-09-2012 od 2012-09-25 do 2022-08-24 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020202R3  1 140,2500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 198 zakład mechnaicznego przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

20, Żuków, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  25 000,00012160622

separator mokry
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.30.2011 14-12-2011 od 2011-12-14 do 2021-12-15 STAROSTA GRODZISKI

WOŚ.6233.31.2011 14-12-2011 od 2011-12-14 do 2021-12-15 STAROSTA GRODZISKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020704R15  584,9900

160306R15  29,6600

160380R15  1 090,7900

191201R15  23,6000

191202R15  4,1000

191203R15  4,9800

191204R15  9,9800

191205R15  63,2200

191212R15  984,9100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 199 węeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kłobudzka 8, 02-699 Warszawa  12 000,00012192639

Wytwórnia betonu towarowego w Warszawie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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1262/OŚ/2012 13-12-2012  do 2014-12-31 Prezydent m.st. Warszawy

798/OŚ/2012 03-08-2012  do 2014-12-31 Prezydent m.st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  2 326,9400

100117R5

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 200 węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konwaliowa 11, 03-194 Warszawa  12 000,00012192639

Wytwórnia betonu towarowego w Warszawie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1262/OŚ/2012 13-12-2012  do 2022-05-07 Prezydent m.st. Warszawy

798/OŚ/2012 03-08-2012  do 2022-07-31 Prezydent m.st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  0,0000

100117R5  0,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 201 węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 31, 07-410 Ostrołęka  6 000,00012192639

Wytwórnia betonu towarowego w Warszawie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GKOŚ.6233.20.2013 01-07-2013  do 2023-06-30 Prezydent Miasta Ostrołęki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  164,1000

100117R5

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 202 Węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chełmżyńska 227, 04-458 Warszawa  12 000,00012192639

Wytwórnia betonu towarowego w Warszawie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  2 470,8800
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100117R5

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 203 węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa  12 000,00012192639

Wytwórnia betonu towarowego w Warszawie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1262/OŚ/2012 13-12-2012  do 2022-05-07 Prezydent m.st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  3 376,6400

100117R5

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 204 węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Annopol 14A, 03-236 Warszawa  12 000,00012192639

Wytwórnia betonu towarowego w Warszawie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1262/OŚ/2012 13-12-2012

423/OŚ/2012 08-05-2012  do 2021-06-01 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

798/OŚ/2012 03-08-2012  do 2021-06-01 Prazydent Miasta Stołecznego Warszawy

4211



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  7 666,6600

100117R5

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 205 WYROBISKO POEKSPLOATACYJNE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, ROSTKI, BOROWCE,  50 000,00012192639

ŻWIROWNIA ROSTKI-BOROWCE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.9.2012.AW 10-02-2012  do 2022-02-07 MARSZAŁEK WOJ. MAZOWIECKIEGO

PŚ-IV.7244.7.2013.AW 15-03-2013  do 2019-12-31 MARSZAŁEK WOJ. MAZOWIECKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170107R5  8 000,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 206 WYROBISKO POEKSPLOATACYJNE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, BOROWCE,  400 000,00012192639

ŻWIROWNIA ROSTKI-BOROWCE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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77/13/PŚ.O 15-03-2013  do 2019-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7240.171.2012.AW 12-06-2012 MARSZAŁEK WOJ. MAZOWIECKIEGO

PŚ-IV.7243.32.2012.AW 10-02-2012  do 2022-02-07 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7243.69.2012.AW 10-02-2012  do 2022-02-07 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7243.9.2012.AW 10-02-2012  do 2022-02-07 MARSZAŁEK WOJ. MAZOWIECKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010102R5  139 400,0000

170107R5  800,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 207

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOSPODARCZA 15, 05-230 KOBYŁKA  29 630,00012227190

Piec do wypału cegieł

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

126/08 07-03-2008  do 2015-02-28 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

PŚ-IV.7244.54.2013.PS 24-10-2013  do 2015-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WOŚ.7644-1/2004 03-08-2007  do 2014-06-30 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R5  683,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 208 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lubelska 57, Wiązowna012301382

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

145/2012 28-03-2012  do 2016-03-27 STAROSTA OTWOCKI

WŚR.V.UR.6620/49/2006 21-03-2006  do 2016-03-21 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR-V-6620/84/2005 02-11-2005  do 2015-11-02 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 178,3670

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 209 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 4 , 05-480 KARCZEW  3 000,00012401480

Erema RM 100 TVE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

76/2009 10-02-2009  do 2019-01-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4214



070213R3  636,8440

150102R3  50,7390

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 210 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 4 , 05-480 KARCZEW  2 300,00012401480

Herbold MFT 45/350+HV50

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

76/2009 10-02-2009  do 2019-01-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  831,1800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 211 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 4 , 05-480 KARCZEW  3 600,00012401480

Rapid Wrath 1800

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

76/2009 10-02-2009  do 2019-01-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070213R3  164,2190

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 212 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nadrzeczna 50AB, Wiązowna,  3 400,00012458050

Linia do regranulacji tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SRLiOŚ.6233.20.2.2011.

SD

08-11-2011 od 2011-11-08 do 2021-10-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  133,0670

120105R5  31,3530

150102R5  198,1400

160119R5  7,9220

191204R5  25,7740

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 213

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KSIĄŻENICKA 6, 05-822 MILANÓWEK  90,00012502011

Krajarka do tworzyw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  2,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 214 Taśmociąg do segregowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Myśliwska 8, Duczki, 05-200 Wołomin  1 200,00012616565

Instalacja do segregacji taśmociąg

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

337/08 18-07-2008 od 2008-07-18 do 2018-07-31 Starostwo Powiatu Wołomińskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  160,4920

200301R14  400,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 215 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśna 66, Jeziorzany, 05-555 Tarczyn012623200

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4217



PŚ.V./AT/7670-6/10 20-10-2010  do 2020-09-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/DW/7670-8/10 28-02-2011 od 2011-02-28 do 2021-02-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R15  1 199,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 216

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśna 66, Jeziorzany, 05-555 Tarczyn012623200

STRZĘPIARKA LINDEMAN 1250 CV

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V./AT/7670-6/10 20-10-2010  do 2020-09-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/DW/7670-8/10 28-02-2011 od 2011-02-28 do 2021-02-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  1 000,0000

120103R12  0,1160

120199R12  32,8800

150104R12  204,0510

160106R12  707,1100

160116R12  2,8890
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160117R12  3 000,0000

160118R12  20,6260

170405R12  25 551,1780

170407R12  36,7450

191001R12  137,7400

200140R12  9,8300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 217

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szwedzka 9, 05-230 Kobyłka012623631

Kruszarka Umowa z WEG-BET

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

581/07 23-10-2007  do 2017-09-30 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

936/12 27-09-2012 od 2012-09-27 do 2022-08-31 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R15

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 218

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szwedzka 9, 05-230 Kobyłka012623631

Łyżka przesiewająca

4219



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

581/07 23-10-2007  do 2017-09-30 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

936/12 27-09-2012 od 2012-09-27 do 2022-08-31 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R15

170504R15

170506R15

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 219 zaklad mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LEŚNA 86 A, 05-083 ZABORÓW  1 000,00012706883

Linia recyklingu tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7647-25/03 15-09-2003 od 2003-09-15 do 2013-07-31 STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  6,5900

120105R3  128,4680
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 220 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jana Kazimierza 68A, WARSZAWA012820538

Kruszarka  szczękowa Makrum typu 40.15

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-MRO/6230/242-6/11 09-12-2011 od 2011-12-09 do 2017-07-01 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  5,2500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 221 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jana Kazimierza 68A, WARSZAWA012820538

Mieszalnik planetarny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-MRO/6230/242-6/11 09-12-2011 od 2011-12-09 do 2017-07-01 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  4,5000

4221



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 222 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jana Kazimierza 68A, WARSZAWA012820538

Samojezdny zestaw kruszarkowy z kruszarką 

szczękową Legmed typu ZKMS

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-MRO/6230/242-6/11 09-12-2011 od 2011-12-09 do 2017-07-01 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  5,2500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 223 Oczyszczalnia ścieków

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 2, Radzymin012833736

Oczyszczalnia ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020704D8  804,5000

4222



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 224 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyków 16, Radom  41 000,00012845343

Linia do produkcji paliwa PAS-i z odpadów innych 

niż niebezpieczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.AG.7660-109/04 01-10-2004 od 2004-10-01 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660-30/09 14-05-2009 od 2009-05-14 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660-69/08 05-12-2008 od 2008-12-05 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

PŚ.V/KS/7600-6/09 09-02-2010 od 2010-02-09 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-6/09 29-10-2010 od 2010-10-29 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-6/09 25-08-2011 od 2011-08-25 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R15  2,4400

020302R15  0,0470

020304R15  2 071,8120

020305R15  713,4600

020382R15  646,6850

020501R15  357,2070
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020601R15  20,0050

020603R15  542,4600

030105R15  6 304,5070

030399R15  13,5000

040210R15  0,9200

040220R15  1,8000

040299R15  3,3500

050117R15  30,1200

050199R15  67,7200

060299R15  0,3140

060399R15  0,6780

070215R15  7,9700

070217R15  0,6340

070299R15  94,1900

070399R15  784,5570

070512R15  24,6600

070612R15  1 851,4600

070680R15  330,1100

070681R15  162,4600

070699R15  508,4030

080112R15  102,6170
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080114R15  532,4190

080116R15  23,8800

080118R15  0,4900

080120R15  215,7690

080199R15  1,1460

080201R15  55,2830

080308R15  98,7100

080313R15  2,2900

080315R15  8,9510

080410R15  95,8050

080412R15  18,5600

080414R15  197,0030

100811R15  0,9800

100908R15  62,0500

100999R15  10,6700

101010R15  7,4820

110110R15  34,5000

110112R15  3,5700

120102R15  5,3400

120104R15  20,5700

120115R15  15,2240
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120117R15  48,3990

120199R15  38,6400

160304R15  11,8720

160306R15  734,8320

160380R15  45,0320

160509R15  3,5100

160799R15  49,3000

168102R15  6,8400

170504R15  2,4300

190210R15  38,2800

190801R15  17,3590

190805R15  175,7960

190809R15  125,8100

190814R15  337,5810

190899R15  0,0480

190904R15  18,2000

190905R15  2,9570

190906R15  56,1700

190999R15  0,3600

200128R15  2,5000

4226



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 225 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyków 16, Radom  41 000,00012845343

Linia do produkcji paliwa PAS-i z odpadów innych 

niż niebezpieczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.AG.7660-109/04 01-10-2004 od 2004-10-01 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660-30/09 14-05-2009 od 2009-05-14 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660-69/08 05-12-2008 od 2008-12-05 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

PŚ.V/KS/7600-6/09 09-02-2010 od 2010-02-09 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-6/09 29-10-2010 od 2010-10-29 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-6/09 25-08-2011 od 2011-08-25 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

050103R15  167,4400

050106R15  63,5100

050109R15  1 993,6600

060106R15  362,3210

060502R15  28,0000

061302R15  13,7500
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070208R15  40,9450

070304R15  51,1560

070511R15  4,8000

070704R15  2,1650

070710R15  1,4400

070711R15  17,6500

080111R15  520,9060

080115R15  624,7620

080117R15  53,9330

080119R15  37,1140

080121R15  3,6830

080312R15  69,2240

080314R15  344,4120

080409R15  68,3480

080411R15  23,7000

080415R15  76,0920

100122R15  10,2000

110108R15  65,2330

110109R15  26,7700

110113R15  3,1240

110198R15  19,7800
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120112R15  180,8560

120114R15  35,0420

120116R15  0,3600

120118R15  37,4460

130105R15  4,6090

130208R15  3,1400

130308R15  5,9130

130310R15  2,8000

130403R15  55,1200

130502R15  19,4000

130503R15  1,3960

130507R15  0,1300

130508R15  110,5800

130701R15  0,1700

130702R15  0,1000

130899R15  12,1500

150202R15  11,0600

160113R15  0,2450

160305R15  1 336,6910

160506R15  1,7360

160708R15  130,4550
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161001R15  245,7600

170301R15  8,6400

170503R15  31,7300

190205R15  209,4980

190810R15  194,5820

190813R15  366,2630

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 226 Linia do produkcji paliwa PAS-r

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WITOSA 76, 26-600 RADOM  20 000,00012845343

Linia do produkcji paliwa PAS-r

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.AG.7660-109/04 01-10-2004 od 2004-10-01 do 2013-12-31 Prezydent M. Radomia

OŚR.II.AG.7660-30/09 14-05-2009 od 2009-05-14 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660-69/08 05-12-2008 od 2008-12-05 do 2013-12-31 Prezydent M. Radomia

PŚ.IV./MPU/7670-84.4.08 29-10-2008 od 2008-10-29 do 2015-04-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.IV/BS/7670-58.5/08 29-07-2008 od 2008-07-29 do 2015-04-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/34/2005 24-06-2005 od 2005-06-24 do 2015-04-30 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.IC.6620/65/2006 28-04-2006 od 2006-04-28 do 2015-04-30 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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060314R15  52,2600

101099R15  751,0800

101205R15  9,4000

120113R15  9,1000

160115R15  914,2240

170103R15  2,9200

170202R15  4,1250

170405R15  320,5300

190112R15  28,7500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 227 Zakład do produkcji paliwea 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyków 16, Radom  41 000,00012845343

Linia do produkcji paliwa PAS-r z odpadow 

niebezpiecznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.AG.7660-109/04 01-10-2004 od 2004-10-01 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660-30/09 14-05-2009 od 2009-05-14 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660-69/08 05-12-2008 od 2008-12-05 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

PŚ.V/KS/7600-6/09 09-02-2010 od 2010-02-09 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-6/09 29-10-2010 od 2010-10-29 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-6/09 25-08-2011 od 2011-08-25 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080317R15  0,1000

080409R15  72,8320

150110R15  918,0550

150202R15  573,9310

160107R15  20,7010

160121R15  0,0910

160303R15  0,9960

160305R15  241,6460

160506R15  3,3300

161105R15  2,4200

170204R15  136,4210

191206R15  1,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 228 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Energetyków 16, Radom  41 000,00012845343

Linia do produkcji paliwa PAS-r z odpadów inne niż 

niebezpieczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OŚR.II.AG.7660-109/04 01-10-2004 od 2004-10-01 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660-30/09 14-05-2009 od 2009-05-14 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660-69/08 05-12-2008 od 2008-12-05 do 2013-12-31 Prezydent Miasta Radomia

PŚ.V/KS/7600-6/09 09-02-2010 od 2010-02-09 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-6/09 29-10-2010 od 2010-10-29 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-6/09 25-08-2011 od 2011-08-25 do 2020-02-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R15  5,3330

020382R15  161,0370

020399R15  627,2690

020599R15  104,4500

020601R15  158,0200

020704R15  0,8500

030105R15  751,3210

040108R15  18,6550

040209R15  37,0520

040215R15  117,4400

040221R15  8,9350

040222R15  299,6300

040280R15  17,7500
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040299R15  139,2030

060899R15  0,0900

070213R15  530,1570

070215R15  12,2750

070280R15  148,3570

070299R15  1 290,8090

070499R15  0,2070

070681R15  123,3660

070699R15  1 815,2470

080318R15  116,2780

080399R15  489,6530

080410R15  78,8800

080499R15  14,0850

090199R15  1,0000

100399R15  0,2100

101003R15  1,0450

101199R15  0,5800

120105R15  9,8620

120121R15  50,6060

120199R15  302,7890

150101R15  323,9600
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150102R15  426,4960

150103R15  71,3960

150104R15  36,9590

150105R15  2 284,1650

150106R15  4 459,2580

150107R15  9,3200

150109R15  30,4520

150203R15  398,8420

160103R15  10,9680

160112R15  2,8270

160120R15  52,1580

160122R15  562,0500

160199R15  58,7000

160214R15  0,2600

160216R15  26,3630

160304R15  847,0240

160306R15  807,7440

160380R15  867,5560

161102R15  0,0400

161104R15  38,2100

168001R15  6,2460
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170107R15  17,0250

170182R15  2,4600

170201R15  0,6000

170203R15  1 328,6000

170380R15  27,5150

170604R15  166,9050

170904R15  6,1100

180109R15  0,2120

191201R15  687,4290

191204R15  1 309,4020

191208R15  645,9550

191210R15  7 808,9760

191212R15  18 202,5770

200101R15  30,6960

200132R15  1,9000

200139R15  0,7600

200199R15  5 183,1900

200203R15  25,7200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 229 REGRANULACJA ul. Brzozowa 2, 05-430 Celestynów  500,00012873351

Linia do tworzyw CDME Engineering

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

109/2005 05-04-2006  do 2016-03-31 Starosta Otwocki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  334,3370

150102R12  2,6190

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 230 Przesiewarka bębnowa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OSSOWSKA 73, 05-220 ZIELONKA012938464

Przesiewarka bębnowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II.6221.18.2012.MMI 20-04-2012 od 2012-04-20 do 2022-03-31 Prezydent m. st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  2 579,0000

4237



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 231 kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Powstańców Warszawy 6, Reguły, 

Michałowice

 145,00013279549

Kocioł Nestor Lufttechnik typ z Multicyklonem 

NRGE 32 (filtr oczyszczania spalin)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

241/2006 23-06-2006  do 2016-05-31 Starosta Pruszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  133,9900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 232 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wola Ducka 70 A, 05-408 Glinianka  100 000,00013288815

Instalacja do odpadów budowlanych i gruzu PPHU 

"LEKARO" w Woli Duckiej gm.Wiazowna, Wola 

Ducka 70A, 05-408

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SRLiOŚ.6220.19.2.2011.

SD

20-09-2011 od 2011-09-20 do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI

ŚRLiOŚ.6220.19.4.2011/2

012.SD

02-02-2012  do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI

ŚRLiOŚ.6220.19.6.2011/2

012.SD

05-07-2012 od 2012-07-05 do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170904R12  48 998,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 233 Zakład do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wola Ducka 70 A, 05-408 Glinianka  210 000,00013288815

Instalacja MBP PPHU "LEKARO" w Woli Duckiej 

gm. Wiazowna, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SRLiOŚ.6220.19.2.2011.

SD

20-09-2011 od 2011-09-20 do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI

ŚRLiOŚ.6220.19.4.2011/2

012.SD

02-02-2012  do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI

ŚRLiOŚ.6220.19.6.2011/2

012.SD

05-07-2012 od 2012-07-05 do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  6 124,9000

200301R12  137 490,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 234 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

ul. Wola Ducka 70 A, 05-408 Glinianka  200 000,00013288815

Instalacja produkcji paliwa alternatywnedo PPHU 

'LEKARO' w Woli Duckiej gm. Wiazowna, Wola 

Ducka 70A, 05-408

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SRLiOŚ.6220.19.2.2011.

SD

20-09-2011 od 2011-09-20 do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI

ŚRLiOŚ.6220.19.4.2011/2

012.SD

02-02-2012  do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI

ŚRLiOŚ.6220.19.6.2011/2

012.SD

05-07-2012 od 2012-07-05 do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  61,1000

160119R12  44,0000

200111R12  0,4000

200307R12  4 360,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 235 Instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wola Ducka 70 A, 05-408 Glinianka  7 800,00013288815

Kompostownia odpadów PPHU 'LEKARO' w Woli 

Duckiej gm. Wiazowna, Wola Ducka 70A, 05-408

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SRLiOŚ.6220.19.2.2011.

SD

20-09-2011 od 2011-09-20 do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI
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ŚRLiOŚ.6220.19.4.2011/2

012.SD

02-02-2012  do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI

ŚRLiOŚ.6220.19.6.2011/2

012.SD

05-07-2012 od 2012-07-05 do 2021-08-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R3  16 721,2000

200108R3  7,7000

200201R3  522,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 236 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szkolna 11, Poświętne, 014201414

Instalacja do demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/AT/7670-87/09 12-01-2010  do 2019-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  333,9000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 237 Instalacja do przerobu tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 3, 05-340 KOŁBIEL  400,00014212352

Maszyna do regranulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

347/2006 23-08-2006  do 2016-08-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  11,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 238

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 3, 05-340 KOŁBIEL014212352

Młynek

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

347/2006 23-08-2006  do 2016-08-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 239

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 3, 05-340 KOŁBIEL014212352

Zagęszczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

347/2006 23-08-2006  do 2016-08-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 240 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czołchańskiego 14, Prażmów  1 500,00014976150

stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

131/2006 08-06-2006  do 2016-05-31 STAROSTA PIASECZYŃSKI

PŚ-V.7243.2.2011.AT 06-04-2011 od 2011-04-06 do 2021-04-06 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R11  168,2870
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 241 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

66, Stanisławowo,  180 000,00015004934

Granulator

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.6233.17.2012 12-12-2012 od 2012-12-12 do 2022-12-11 STAROSTA NOWODWORSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R12  0,0000  104,4200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 242 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

123, Kuznocin, 96-500 Sochaczew  750,00015200434

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSR-V-6620/57/2005 01-08-2005 od 2005-08-01 do 2015-08-01 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  70,6930
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 243 INSTALACJA DO KOMPOSTOWANIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARYWILSKA 44, WARSZAWA  25 000,00015200948

INSTALACJA DO ZAGOSPODAROWYWANIA 

KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

44/UM-2/OŚ/2003 21-01-2003 od 2003-01-21 do 2013-01-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R3  994,0000

190802R3  996,8500

190805R3  30 900,0000  6 180,0000

190899R3  119,9600  23,9920

190999R3  25,0000  5,0000

200306R3  295,7700  59,1540

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 244 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

50B, Nowe Grobice,  2 400,00015213661

Urządzenia do demontażu samochodowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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62/13/PŚ.Z 24-04-2013  do 2023-04-23 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  274,0680

160106R12  6,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 245

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WETERANÓW 95, 05-250 RADZYMIN  2,00015279230

Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud 

metali, koncentartów lub produktów z odzysku w 

wyniku procesów metalur

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

109/11/PŚ.Z 27-10-2011 od 2011-10-27 do 2011-11-03 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160801R4  0,6110

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 246 Belownica z sortownią

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bardowskiego 4, Warszawa  1 000,00015292057

Belownica Presona
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

166/OŚ/2008 14-02-2008 od 2008-02-14 do 2017-12-31 Prezydent m.st. Warszawy

638/OŚ/2007 18-04-2007 od 2007-04-18 do 2014-02-28 Prezydent m.st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 247 Belownica z sortownią

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Bardowskiego 4, Warszawa  1 000,00015292057

Belownica Presona

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

166/OŚ/2008 14-02-2008 od 2008-02-14 do 2017-12-31 Prezydent m.st. Warszawy

638/OŚ/2007 18-04-2007 od 2007-04-18 do 2014-02-28 Prezydent m.st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R14  10,6800

200101R14  1 491,8070

4247



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 248 SITO MOBILNE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa  5 000,00015314451

Instalacja do odzysku odpadów o kodzie 200303 

SITO MOBILNE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

624/OŚ/2004 29-07-2004 od 2004-07-29 do 2014-07-31 Prezydent m. st. Warszawy

636/OŚ/2004 03-08-2004 od 2004-08-03 do 2014-06-30 Prezydent m. st. Warszawy

692/OŚ/2004 02-09-2004 od 2004-09-02 do 2014-07-31 Prezydent m. st. Warszawy

83/OŚ/2013 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2022-12-31 Prezydent m. st. Warszawy

876/OŚ/2013 26-09-2013 od 2013-09-26 do 2013-08-01 Prezydent m. st. Warszawy

912/OŚ/2013 30-09-2013 od 2013-09-30 do 2023-09-25 Prezydent m. st. Warszawy

WŚR.I.6640/2/2/04 21-03-2004 od 2004-03-21 do 2014-06-03 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.6640/2/2/04 21-06-2004 od 2004-06-21 do 2014-06-03 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.KS/6640/25/06 20-12-2007 od 2007-12-20 do 2009-12-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200303R12  435,2000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 249 Rozdrabniarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa  20 000,00015314451

Instalacja do odzysku odpadów o kodzie 200307 - 

Rozdrabniarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

624/OŚ/2004 29-07-2004 od 2004-07-29 do 2014-07-31 Prezydent m. st. Warszawy

636/OŚ/2004 03-08-2004 od 2004-08-03 do 2014-06-30 Prezydent m. st. Warszawy

692/OŚ/2004 02-09-2004 od 2004-09-02 do 2014-07-31 Prezydent m. st. Warszawy

83/OŚ/2013 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2022-12-31 Prezydent m. st. Warszawy

876/OŚ/2013 26-09-2013 od 2013-09-26 do 2013-08-01 Prezydent m. st. Warszawy

912/OŚ/2013 30-09-2013 od 2013-09-30 do 2023-09-25 Prezydent m. st. Warszawy

WŚR.I.6640/2/2/04 21-03-2004 od 2004-03-21 do 2014-06-03 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.6640/2/2/04 21-06-2004 od 2004-06-21 do 2014-06-03 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.KS/6640/25/06 20-12-2007 od 2007-12-20 do 2009-12-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  6 844,4000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 250 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa  40 000,00015314451

OUZ-1 Kompostownia odpadów zielonych Radiowo, 

ul. Kampinoska

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

624/OŚ/2004 29-07-2004 od 2004-07-29 do 2014-07-31 Prezydent m. st. Warszawy

636/OŚ/2004 03-08-2004 od 2004-08-03 do 2014-06-30 Prezydent m. st. Warszawy

692/OŚ/2004 02-09-2004 od 2004-09-02 do 2014-07-31 Prezydent m. st. Warszawy

83/OŚ/2013 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2022-12-31 Prezydent m. st. Warszawy

876/OŚ/2013 26-09-2013 od 2013-09-26 do 2013-08-01 Prezydent m. st. Warszawy

912/OŚ/2013 30-09-2013 od 2013-09-30 do 2023-09-25 Prezydent m. st. Warszawy

WŚR.I.6640/2/2/04 21-03-2004 od 2004-03-21 do 2014-06-03 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.6640/2/2/04 21-06-2004 od 2004-06-21 do 2014-06-03 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.KS/6640/25/06 20-12-2007 od 2007-12-20 do 2009-12-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  6 657,9600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 251 Mechaniczno biologiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa  345 000,00015314451

OUZ-1 MBP  "Radiowo" ul. Kampinoska

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

624/OŚ/2004 29-07-2004 od 2004-07-29 do 2014-07-31 Prezydent m. st. Warszawy

636/OŚ/2004 03-08-2004 od 2004-08-03 do 2014-06-30 Prezydent m. st. Warszawy

692/OŚ/2004 02-09-2004 od 2004-09-02 do 2014-07-31 Prezydent m. st. Warszawy

83/OŚ/2013 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2022-12-31 Prezydent m. st. Warszawy

876/OŚ/2013 26-09-2013 od 2013-09-26 do 2013-08-01 Prezydent m. st. Warszawy

912/OŚ/2013 30-09-2013 od 2013-09-30 do 2023-09-25 Prezydent m. st. Warszawy

WŚR.I.6640/2/2/04 21-03-2004 od 2004-03-21 do 2014-06-03 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.6640/2/2/04 21-06-2004 od 2004-06-21 do 2014-06-03 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.KS/6640/25/06 20-12-2007 od 2007-12-20 do 2009-12-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380R3  3,9800

150106R3  427,5400

160306R3  0,9600

160380R3  183,8600
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190501R3  3 445,7800

191201R3  13,4400

191212R3  26,4000

200108R3  52,1600

200201R3  349,6000

200301R3  146 553,6800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 252 INSTALACJA DO PRODUKCJI 

ELEMENTÓW Z BETONU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Płochocińska 19, Warszawa  15 000,00015315108

INSTALACJA DO PRODUKCJI ELEMENTÓW Z 

BETONU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  7 209,2400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 253 Instalacja do recyklingu odpadowych 

tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fabryczna 12, 07-130 Łochów  100 000,00015549094

Linia technologiczna do przetwarzania wyrobów z 

tworzyw sztucznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚRB.7644-1/1/10 08-12-2010  do 2020-12-08 STAROSTA WĘGROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  206,6800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 254 Instalacja do recyklingu odpadowych 

tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fabryczna 12, 07-130 Łochów  20 000,00015549094

Linia technologiczna do przetwarzania wyrobów z 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚRB.7644-1/1/10 08-12-2010  do 2020-12-08 STAROSTA WĘGROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  35,3620

160119R14  16,2800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 255

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rozwojowa 79, Grębiszew, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki

 200,00015606449

EKOPAL RM 01niskotemperaturowy wodny kocioł 

grzewczy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.7623-4/5/08 10-10-2008 od 2008-10-10 do 2018-08-31 Starosta Miński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R1  1,6000

170201R1  97,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 256 sortownia odpadów opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa  4 800,00015635511

Recykling-Prak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1024/OŚ/2013 15-11-2013  do 2023-06-10 Prezydent Warszawy

576/OŚ/2013 21-06-2013  do 2023-06-10 Prezydent Warszawy
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  1 080,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 257 instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościelna 39, 05-462 Wiązowna  4 260,00015697972

Rapid

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  54,3660

150102R3  96,3410

170203R3  0,1740

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 258

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHŁOPICKIEGO 55A, WARSZAWA  2 100,00016032795

URZĄDZENIE ROZDRABNIAJACO-MYJĄCE, 

SUSZARNIA BĘBNOWA, WYTŁACZARKA
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR-V-6620/94/2005 29-11-2005  do 2015-11-28 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  19,8690

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 259 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 7, Pionki  5 800,00016066104

Instalacja do termokatalicznego przekształcania 

odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.UR.6620/77/2007 30-05-2007  do 2017-05-29 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R3  309,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 260 Rozdrabniarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STEFANA BRYŁY 6, 05-800 PRUSZKÓW  20 000,00016137494

Instalacja do do produkcji paliwa alternatywnego
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

608/2013 30-09-2013 od 2013-09-30 do 2023-09-29 Starosta Pruszkowski

668/2013 28-10-2013 od 2013-10-28 do 2023-10-27 Starosta Pruszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  4,3600

030307R12  7,1500

030308R12  0,4000

070213R12  52,8400

070280R12  4,6500

160103R12  8,0700

160119R12  1,9100

191212R12  4 183,1800

200110R12  4,7500

200111R12  3,5700

200307R12  445,0200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 261 Kompostownik ul. STEFANA BRYŁY 6, 05-800 PRUSZKÓW  3 000,00016137494

Instalacja do kompostowania odpadów 

biodegradowalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

608/2013 30-09-2013 od 2013-09-30 do 2023-09-29 Starosta Pruszkowski

668/2013 28-10-2013 od 2013-10-28 do 2023-10-27 Starosta Pruszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020203R3  0,0310

020304R3  618,3600

160380R3  116,4400

190805R3  48,8800  36,6600

191212R3  2 996,0000

200201R3  1 765,8100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 262 Sortownia 2 ciągi technologiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STEFANA BRYŁY 6, 05-800 PRUSZKÓW  75 000,00016137494

Sortownia odpadów komunalnych w Pruszkowie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

608/2013 30-09-2013 od 2013-09-30 do 2023-09-29 Starosta Pruszkowski

668/2013 28-10-2013 od 2013-10-28 do 2023-10-27 Starosta Pruszkowski

4258



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  814,9400

150102R12  525,1900

150103R12  14,4700

150104R12  7,1900

150106R12  7 633,5700

150107R12  797,4700

150109R12  1,9600

200101R12  750,9300

200102R12  421,7100

200139R12  520,5900

200301R12  35 529,5700

200307R12  595,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 263 inna produkcja papieru

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MLECZARSKA 31, 06-400 CIECHANÓW  32 000,00016163215

maszyna papiernicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RSD.6222.1.2012 02-11-2012  do 2022-11-02 Starosta ciechanowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R14  2 081,8360

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 264

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Główna 132, Korytów, 96-300 Żyrardów016174437

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Dec Nr 52 28-08-2006 od 2006-05-28 do 2016-08-28 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  7,6400

160106R14  1,1240

160118R14  1,1055

160119R14  0,4150

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 265 zakład do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Turystyczna 38, Nadarzyn,  165 600,00016270951

P.U.Hetman Sp. z o.o. w Warszawie Zakład 

mechaniczno-biologicznego prztewarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych

4260



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

221/2011 27-12-2010  do 2020-12-26 Starosta Pruszkowski

441/2010 27-12-2010  do 2020-12-26 Starosta Pruszkowski

493/2011 27-12-2010  do 2020-12-26 Starosta Pruszkowski

499/2012 27-12-2010  do 2020-12-26 Starosta Pruszkowski

794/2012 27-12-2010  do 2020-12-26 Starosta Pruszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  3 007,4000

190501R12  3 513,4000

191212R12  4 788,4000

200101R12  18,5000

200301R12  61 861,3000

200307R12  707,1000

200399R12  2,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 266 Herkulas 3

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GRANICZNA 79 G, 05-410 JÓZEFÓW  5,00016345844

młyn
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

99/2004 10-08-2004  do 2014-07-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  4,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 267 Ciemme K2

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GRANICZNA 79 G, 05-410 JÓZEFÓW  2,50016345844

urządzenie do regeneracji rozpuszczalników

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

99/2004 10-08-2004  do 2014-07-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070604R2  1,3030

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 268 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Traktorzystów 32, Warszawa,  400,00016363664

Fag 600
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II.6221.102.2012.MAK 20-11-2012  do 2022-10-31 Prezydent m.st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170402R4  39,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 269 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Traktorzystów 32, Warszawa,  170,00016363664

Russo

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II.6221.102.2012.MAK 20-11-2012  do 2022-10-31 Prezydent m.st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120103R4  0,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 270 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Traktorzystów 32, Warszawa,  170,00016363664

Russo
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II.6221.102.2012.MAK 20-11-2012  do 2022-10-31 Prezydent m.st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170402R4  26,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 271

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MAKOWSKA 30, 06-300 PRZASNYSZ  157 242,00016444807

INSTALACJA DO ODZYSKU ODPADOWEJ 

SERWATKI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6222.4.2.2013 04-10-2013 Starosta Przasnyski

ROŚ.7644-ZP/1-3/2010 19-05-2010  do 2018-08-13 STAROSTA PRZASNYSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020580R14  23 193,7000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 272 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 46/1, Błonie016457069

zakłd przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7243.25.2012.PS 08-05-2012 od 2012-05-08 do 2021-05-23 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7243.33.5.2011.PS 24-05-2011 od 2011-05-24 do 2021-05-23 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200135R11  0,0680

200136R11  0,0150

160213R12  6,7690

160214R12  24,7910

200135R12  50,2950

200136R12  33,2740

160214R14  0,0100

200135R14  0,0210

200136R14  0,0010

160214R15  4,1800

200136R15  4,5300
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 273 prztwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno016638055

Instalacja do niszczenia dokumentów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

183/2005, zm. dec nr 

187/2005

25-08-2005  do 2015-08-15 STAROSTA PIASECZYŃSKI

243/2009 22-09-2009  do 2019-09-20 STAROSTA PIASECZYŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  8,8440

191201R12  31,9530

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 274 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marywilska 44, Warszawa,  300 000,00016866359

Kruszarka szczękowa Extec C10

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

766/OŚ/2012 31-07-2012  do 2022-07-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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170101R14  23 917,0950

170102R14  189,2700

170103R14  118,3730

170302R14  5 823,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 275 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marywilska 44, Warszawa,  360 000,00016866359

Kruszarka szczękowa Fintec 1107

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

766/OŚ/2012 31-07-2012  do 2022-07-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  575,4200

170102R14  263,0800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 276 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marywilska 44, Warszawa,  145 000,00016866359

Kruszarka szczękowa Pegson Metrotrack

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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766/OŚ/2012 31-07-2012  do 2022-07-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170102R14  6 771,0000

170181R14  60 952,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 277 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marywilska 44, Warszawa,  240 000,00016866359

Kruszarka udarowa MFL model RCI 100-100/T

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

766/OŚ/2012 31-07-2012  do 2022-07-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R14  640,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 278 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Marywilska 44, Warszawa,  768 000,00016866359

Przesiewacz Powerscreen Chieftain 1400

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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766/OŚ/2012 31-07-2012  do 2022-07-30 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170504R15  185 341,2600

170904R15  2 893,8300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 279 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  630,00017171168

Belownica GMBH+CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

72 20-02-2009  do 2019-01-19 STAROSTA NOWODWORSKI

ŚR.6233.1.2012 14-02-2012  do 2022-02-13 STAROSTA NOWODWORSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R3  500,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 280 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  1 680,00017171168

Belownica PR40Sa
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

72 20-02-2009  do 2019-01-19 STAROSTA NOWODWORSKI

ŚR.6233.1.2012 14-02-2012  do 2022-02-13 STAROSTA NOWODWORSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150104R4  424,3000

191202R4  690,7980

191203R4  426,1740

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 281 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  2 100,00017171168

Młynek Hydromega

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

72 20-02-2009  do 2019-01-19 STAROSTA NOWODWORSKI

ŚR.6233.1.2012 14-02-2012  do 2022-02-13 STAROSTA NOWODWORSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  140,0000
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191204R3  943,9880

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 282 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

128, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów  6 300,00017171168

Młynek/granulator

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

72 20-02-2009  do 2019-01-19 STAROSTA NOWODWORSKI

ŚR.6233.1.2012 14-02-2012  do 2022-02-13 STAROSTA NOWODWORSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  6 000,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 283 Prasonożnica LEFORT 1000 

Paczkarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chełmżyńska 180, Warszawa  48 000,00017264326

Instalacja do przerobu złomu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

179/OŚ/2005 31-01-2005 od 2005-01-31 do 2015-01-31 Prezydent m. st., Warszawy

WSR-V-6620/28/2005 31-05-2005 od 2005-05-31 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.AT.6620/36/07 01-03-2007 od 2007-03-01 Wojewoda Mazowiecki
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WŚR-V-6620/104/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  1 842,1200

120103R12  25,9100

160117R12  179,8200

160216R12  6,2700

170401R12  2,0500

170402R12  12,6400

170403R12  0,0700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 284 Prasonożnica LEFORT 1000 

Paczkarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chełmżyńska 180, Warszawa  48 000,00017264326

Instalacja do przerobu złomu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

179/OŚ/2005 31-01-2005 od 2005-01-31 do 2015-01-31 Prezydent m. st., Warszawy

WSR-V-6620/28/2005 31-05-2005 od 2005-05-31 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.AT.6620/36/07 01-03-2007 od 2007-03-01 Wojewoda Mazowiecki

WŚR-V-6620/104/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  1 842,1200

120103R12  25,9100

150105R12  1,4600

150106R12  352,4800

160104R12  239,1700

160106R12  21,7600

160117R12  179,8200

160216R12  6,2700

170401R12  2,0500

170402R12  12,6400

170403R12  0,0700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 285 Instalacja do przetwarzania papieru i 

tektury oraz tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Instalatorów 7c, Warszawa  18 000,00017264326

Instalacja do przetwarzania papieru i tektury oraz 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

562/OŚ/2011 20-06-2011 od 2011-06-20 do 2012-08-31 Prezydent m. st Warszawy
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883/OŚ/2011 23-08-2012 od 2012-08-23 do 2014-08-31 Prezydent m. st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  9,4800

200101R12  160,0300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 286 Sortownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chełmżyńska 180, Warszawa  50 000,00017264326

Linia do przetwarzania makulatury

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

179/OŚ/2005 31-01-2005 od 2005-01-31 do 2015-01-31 Prezydent m. st., Warszawy

WSR-V-6620/28/2005 31-05-2005 od 2005-05-31 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.AT.6620/36/07 01-03-2007 od 2007-03-01 Wojewoda Mazowiecki

WŚR-V-6620/104/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150105R12  1,4600

150106R12  352,4800

4274



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 287 Sortownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chełmżyńska 180, Warszawa  50 000,00017264326

Linia do przetwarzania makulatury

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

179/OŚ/2005 31-01-2005 od 2005-01-31 do 2015-01-31 Prezydent m. st., Warszawy

WSR-V-6620/28/2005 31-05-2005 od 2005-05-31 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.AT.6620/36/07 01-03-2007 od 2007-03-01 Wojewoda Mazowiecki

WŚR-V-6620/104/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150105R12  1,4600

150106R12  352,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 288 Stacja demontażu pojazdów 

STH-003/E/10/H

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chełmżyńska 180, Warszawa  3 000,00017264326

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

179/OŚ/2005 31-01-2005 od 2005-01-31 do 2015-01-31 Prezydent m. st., Warszawy
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WSR-V-6620/28/2005 31-05-2005 od 2005-05-31 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.AT.6620/36/07 01-03-2007 od 2007-03-01 Wojewoda Mazowiecki

WŚR-V-6620/104/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  239,1700

160106R12  24,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 289 Stacja demontażu pojazdów 

STH-003/E/10/H

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chełmżyńska 180, Warszawa  3 000,00017264326

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

179/OŚ/2005 31-01-2005 od 2005-01-31 do 2015-01-31 Prezydent m. st., Warszawy

WSR-V-6620/28/2005 31-05-2005 od 2005-05-31 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.AT.6620/36/07 01-03-2007 od 2007-03-01 Wojewoda Mazowiecki

WŚR-V-6620/104/05 20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-05-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  239,1700

160106R12  24,4400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 290 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Błońska 10, 05-800 Pruszków  50 000,00017277369

Strzępiarka Lindeman 1250 cv

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

74/10/PŚ.Z 19-08-2010 od 2010-08-19 do 2020-08-19 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/AT/7670-88/09 31-01-2010  do 2019-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R12  0,7100

120199R12  161,2700

150104R12  25,2900

160104R12  195,6670

160117R12  257,8950

160118R12  0,6550

170405R12  2 334,0300

170407R12  8,1200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 291

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki  1 450,00017286931

Linia do recyklingu tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6233.15.2011 14-06-2011 od 2011-06-14 do 2021-06-14 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  1 038,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 292 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CYRULIKÓW 37 A, 04-402 WARSZAWA  2 400,00017316916

Rozdrabniacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R14  618,2000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 293 Instalacja do fermentacji osadów i 

prasa taśmowa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. TOWAROWA 5, 05-870 BŁONIE017322408

Wydzielone komory fermentacyjne i stacja 

higienizacji i odwadniania osadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6230.5.2011 21-04-2011 od 2011-04-21 do 2021-04-20 STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO

OŚ.7647-42/10 01-03-2011 od 2011-03-01 do 2021-02-28 STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO

OŚ.7649-14/10 17-09-2010  do 2015-12-31 STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190809R15  5 750,0680

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 294 PRZETWARZANIE MECHANICZNE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MARYWILSKA 44, WARSZAWA017374492

LINIA DO SEGREGACJI ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

107/OŚ/2004 19-02-2004  do 2014-01-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

1194/OŚ/2011 08-12-2011 od 2011-12-08 do 2017-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  4 054,1600

160380R12  55,2500

200301R12  1 841,3600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 295 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JAKTOROWSKA 102, 96-300 

ŻYRARDÓW

 1 000,00017378107

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚ-V-6620/27/2005 30-05-2005 od 2005-05-30 do 2015-05-30 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  70,3190

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 296 Neutralizowanie odpadów 

ropopochodnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Czysta 5, Żyrardów  12 000,00017405910

Neutralizowanie odpadów zanieczyszczonych 

substancjami ropopochodnymi
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

31/09/PŚ.Z 12-05-2009  do 2019-05-12 Marszałek Województwa Mazowieckiego

594/12/PŚ.O 06-12-2012 od 2012-12-06 do 2022-12-04 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130501D9  279,8950

130502D9  234,2900

130503D9  123,0000

130507D9  3,3580

130508D9  5 195,3180

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 297 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

45, NOWY MODLIN, 05-180 

POMIECHÓWEK

017420223

"EKOZYSK 1" Sp. z o.o.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

P¦.V./AT/7670-39/09 09-07-2010  do 2020-07-09

P¦-IV.7243.22.2012.PS 18-05-2012  do 2022-05-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150101R12  743,3530

150102R12  319,1980

150104R12  2,8700

150107R12  317,6600

160104R12  349,1980

160106R12  7,2200

170101R12  63,4000

170107R12  27,3700

200307R12  54,0550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 298 Sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. AL. KRAKOWSKA 108A, 05-552 WÓLKA 

KOSOWSKA

 120 000,00017434857

Sortownia odpadów zmieszanych JARPER Sp. z 

o.o.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

224/2013 28-06-2013 od 2013-06-28 do 2023-06-26 Starosta Piaseczyński

48/2003 07-03-2003 od 2003-03-07 do 2013-03-28 Starosta Piaseczyński

73/2003 10-04-2003 od 2003-03-10 do 2013-03-31 Starosta Piaseczyński

90/2013 22-03-2013  do 2023-03-20 Starosta Piaseczyński

90/2013 22-03-2013 od 2013-03-22 do 2023-03-20 Starosta Piaseczyński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  1 338,4000

200301R12  6 646,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 299

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

28, Palczew,  1 400,00020283778

Instalacja do regenaracji zużytych opon

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS-7644/O/112/06 30-10-2006  do 2016-10-30 STAROSTA GRÓJECKI

RS-7644/O/62/09 21-07-2009  do 2016-10-30 STAROSTA GRÓJECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R14  489,8600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 300 Instalacja do odzysku popiołu w 

całości do produkcji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

114, ZAKRZE, 08-200 ŁOSICE  5 000,00030180295

Silos do przechowywania popiołu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OSL.7624/2/2008 31-03-2008 od 2008-03-31 do 2018-03-31 Starosta Łosicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  4 543,3400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 301 Instalacja do odzysku popiołu w 

całości do produkcji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

114, ZAKRZE, 08-200 ŁOSICE  5 000,00030180295

Silos do przechowywania popiołu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O.S.L.7624/2/2008 31-03-2008 od 2008-03-31 do 2018-03-31 STAROSTA ŁOSICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  4 543,3400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 302 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Południowa 1, 08-110 Siedlce  2 000,00030763128

stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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PŚ.V/AT/7670-55/09 14-01-2014 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.I.AZ/6620/19/08 30-06-2009 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 789,5970

160106R12  154,3960

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 303 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ZARZECZE , WARSZAWA,  160 000,00050626344

KK ROLLORYSH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1101/OŚ/2011 10-11-2011  do 2021-10-31 PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

DIS.V.7240.1.108.2011 18-11-2011  do 2021-11-17 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801D16  1 044,5500

190802D16  929,0000

190899D16  3 305,8400  0,0000

190999D16  25,7400  0,0000

4285



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 304 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ZARZECZE , WARSZAWA,  68 000,00050626344

PŁUCZKA PIASKU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1101/OŚ/2011 10-11-2011  do 2021-10-31 PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

DIS.V.7240.1.108.2011 18-11-2011  do 2021-11-17 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R15  626,7300

190802R15  650,3000

190899R15  2 512,4384  0,0000

190999R15  15,4440  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 305

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zarzecze 16, Warszawa  160 000,00050626344

Urządzenie do zgniatania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-MRO/6221/97/4/11 10-11-2011 od 2011-11-10 do 2021-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R12  2 704,8430

190802R12  2 396,7800

190899R12  666,5200  499,8900

190999R12  1,5000  0,9000

200306R12  973,7800  681,6460

190903R15  10 365,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 306 URZĄDZENIE DO ZGNIATANIA 

ODPADÓW W OTWARTYM 

KONTENERZE WRAZ Z 

URZĄDZENIEM DO PŁU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ZARZECZE , WARSZAWA,  160 000,00050626344

URZĄDZENIE DO ZGNIATANIA ODPADÓW W 

OTWARTYM KONTENERZE WRAZ Z 

URZĄDZENIEM DO PŁUKANIA ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1101/OŚ/2011 10-11-2011  do 2021-10-31 PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

DIS.V.7240.1.108.2011 18-11-2011  do 2021-11-17 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R15  1 059,2900

190802R15  2 151,3300
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190903R15  9 877,6400

190999R15  60,7200  0,0000

200306R15  14,0000  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 307 Inna instalacja produkcyjna przemiału 

piasku

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mazowiecka 2, Podnieśno, 08-125  100 000,00090013082

Młyny mokre

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7645-1/35/2004 23-08-2004  do 2014-08-31 Starostwo Powiatowe

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101301R11  12,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 308 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul.  Traugutta 42, Grodzisk Mazowiecki  42 000,00100760305

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-V.7222.21.2011.KS 01-12-2011 od 2011-12-01 do 2021-11-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

4288



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160211R15  1 539,7080

160213R15  629,1770

160214R15  4 633,9150

200123R15  3 047,8080

200135R15  1 236,2000

200136R15  4 417,3110

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 309 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łukasiewicza 9, Wołomin,  800,00121422334

Młyn rozdrabniający

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.1.2011 20-04-2011 od 2011-04-20 do 2021-01-31 Starostwo Powiatowe w Wołominie

WOŚ-7614-38/08 27-01-2009 od 2009-01-27 do 2018-12-31 Starostwo Powiatowe w Wołominie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020399R14  297,6000

030308R14  297,6000

030399R14  297,6000
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150101R14  297,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 310 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Tysiąclecia 17, Ciechanów, 130006306

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.III.AZ.6620/2/2008 13-05-2008  do 2015-01-23 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.DM.6620/134/200

6

01-09-2006  do 2016-09-01 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  23,8200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 311 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Tysiąclecia 17, Ciechanów, 130006306

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.III.AZ.6620/2/2008 13-05-2008  do 2015-01-23 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.DM.6620/134/200

6

01-09-2006  do 2016-09-01 Wojewoda Mazowiecki

4290



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  255,7500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 312 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MŁAWSKA 5, 06-400 CIECHANÓW  2 300,00130008400

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

13 25-05-2007  do 2017-05-25 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  22,4800

160106R12  1,1800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 313 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, MISZEWO, 09-120 NOWE MIASTO  200,00130019711

Mieszalniki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4291



RŚ.7644-1-81/06 04-10-2006  do 2016-10-01 STAROSTA PŁOŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070699R14  120,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 314

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

57, Kosiny Bartosowe, 130020016

Instalacja biologicznego przetwarzania 

(Uniszki-Cegielnia)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.1.2011 17-08-2011 od 2011-08-17 do 2021-08-17 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6220.1.2013 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-08-17 Starosta Mławski

RŚ.6220.10.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-08-17 Starosta Mławski

RŚ.6220.2.2012 09-07-2012  do 2021-08-17 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6220.3.2013 27-05-2013 od 2013-05-27 do 2022-10-08 Starosta Mławski

RŚ.6220.4.2013 05-08-2013 od 2013-08-05 do 2023-08-05 Starosta Mławski

RŚ.6220.6.2012 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2022-10-08 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6233.14.2013 09-08-2013 od 2013-08-09 do 2023-08-09 Starosta Mławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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191212R3  17 265,1300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 315 Zakład do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

57, Kosiny Bartosowe,  130 000,00130020016

Linia do biologiczno-mechanicznego przetwarzania 

(Kosiny Bartosowe)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.1.2011 17-08-2011 od 2011-08-17 do 2021-08-17 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6220.1.2013 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-08-17 Starosta Mławski

RŚ.6220.10.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-08-17 Starosta Mławski

RŚ.6220.2.2012 09-07-2012  do 2021-08-17 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6220.3.2013 27-05-2013 od 2013-05-27 do 2022-10-08 Starosta Mławski

RŚ.6220.4.2013 05-08-2013 od 2013-08-05 do 2023-08-05 Starosta Mławski

RŚ.6220.6.2012 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2022-10-08 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6233.14.2013 09-08-2013 od 2013-08-09 do 2023-08-09 Starosta Mławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020382R12  51,1000

150101R12  8,4900

150102R12  41,2300
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150105R12  0,2000

150106R12  450,8700

150203R12  30,7200

160103R12  0,5200

160119R12  33,0200

160380R12  0,2000

170201R12  2,6800

170203R12  1 662,8500

170380R12  19,1800

191204R12  1 048,4800

191210R12  50 029,3200

191212R12  21 247,5800

200101R12  14,8800

200139R12  5,5800

200201R12  179,2200

200301R12  22 208,3800

200302R12  105,2800

200307R12  439,7200

200399R12  13,1600

4294



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 316 Zakład do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

57, Kosiny Bartosowe,  70 000,00130020016

Okresowy Bioreaktor Beztlenowy (Kosiny 

Bartosowe)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.1.2011 17-08-2011 od 2011-08-17 do 2021-08-17 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6220.1.2013 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-08-17 Starosta Mławski

RŚ.6220.10.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-08-17 Starosta Mławski

RŚ.6220.2.2012 09-07-2012  do 2021-08-17 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6220.3.2013 27-05-2013 od 2013-05-27 do 2022-10-08 Starosta Mławski

RŚ.6220.4.2013 05-08-2013 od 2013-08-05 do 2023-08-05 Starosta Mławski

RŚ.6220.6.2012 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2022-10-08 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6233.14.2013 09-08-2013 od 2013-08-09 do 2023-08-09 Starosta Mławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R3  27,0800

190802R3  136,6000

190805R3  18,5400

191212R3  49 739,3400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 317 Zakład do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

57, Kosiny Bartosowe,  130 000,00130020016

Okresowy Bioreaktor Beztlenowy II i III (Kosiny 

Bartosowe)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.1.2011 17-08-2011 od 2011-08-17 do 2021-08-17 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6220.1.2013 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-08-17 Starosta Mławski

RŚ.6220.10.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-08-17 Starosta Mławski

RŚ.6220.2.2012 09-07-2012  do 2021-08-17 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6220.3.2013 27-05-2013 od 2013-05-27 do 2022-10-08 Starosta Mławski

RŚ.6220.4.2013 05-08-2013 od 2013-08-05 do 2023-08-05 Starosta Mławski

RŚ.6220.6.2012 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2022-10-08 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6233.14.2013 09-08-2013 od 2013-08-09 do 2023-08-09 Starosta Mławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R3  56,3000

190802R3  141,7400

190805R3  66,5800

191212R3  62 684,8800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 318 Sortowania odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

57, Kosiny Bartosowe, 130020016

Sortownia odpadów (Uniszki-Cegielnia)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.1.2011 17-08-2011 od 2011-08-17 do 2021-08-17 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6220.1.2013 17-01-2013 od 2013-01-17 do 2021-08-17 Starosta Mławski

RŚ.6220.10.2012 14-12-2012 od 2012-12-14 do 2021-08-17 Starosta Mławski

RŚ.6220.2.2012 09-07-2012  do 2021-08-17 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6220.3.2013 27-05-2013 od 2013-05-27 do 2022-10-08 Starosta Mławski

RŚ.6220.4.2013 05-08-2013 od 2013-08-05 do 2023-08-05 Starosta Mławski

RŚ.6220.6.2012 08-10-2012 od 2012-10-08 do 2022-10-08 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6233.14.2013 09-08-2013 od 2013-08-09 do 2023-08-09 Starosta Mławski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307R12  126,4000

170380R12  62,4200

190501R12  10 995,5200

191210R12  9 193,0200

191212R12  5 106,8600
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200301R12  3 164,1800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 319

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Parcele Łomskie, Lipowiec Kościelny130027627

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ7624-50.2004/2005 01-02-2005  do 2013-01-31 Starostwo Powiatowe Mława

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R1  24,0000

030105R1  37,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 320 Instalacje mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

38, ZYGMUNTOWO, 06-450 GLINOJECK130061802

Rozdrabniacz odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4298



150101R15  2,9700

150102R15  3,8400

191201R15  3,0200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 321

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PŁOŃSKA 18, NASIELSK, 05-190  300,00130075550

Linia technologiczna do przetwarzania wyrobów z 

tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

46 19-05-2004 od 2004-05-19 do 2014-05-12 STAROSTA NOWODWORSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  86,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 322 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

42, Bruliny, 06-150 ŚWIERCZE  700,00130100235

Młyn Trymet P-3460G

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO.7645-37/2010 18-11-2010  do 2019-10-30 STAROSTA PUŁTUSKI

4299



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  52,7000

150102R5  42,3200

160119R5  8,4600

170203R5  13,3200

200139R5  4,4600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 323 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

66, 06-521 Wiśniewo130121160

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.BS.66.20/73/07 15-05-2007  do 2017-05-15 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  77,4950

160106R12  5,9000

4300



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 324 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KWIATOWA 10, 06-400 CIECHANÓW  300,00130135423

Stacja demontazu pojazdow

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  35,0700

160106R12  0,4500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 325 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 16, 06-500 Mława130164695

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

P¦.V/AT/7670-48/09 01-12-2011  do 2015-01-23 Marszałek Województwa Mazowieckiego

W¦R.C-6620.11/05 10-10-2005  do 2015-10-10 Wojewoda Mazowiecki

W¦R.III.AZ.6620/35/2008 27-08-2008  do 2015-01-23 Wojewoda Mazowiecki

4301



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  375,3920

160106R12  92,1900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 326

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

51, POBYŁKOWO MAŁE, 06-114 

DZIERŻENIN

 100,00130209222

KOCIOŁ PAROWY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO.7645-54/04 13-12-2004  do 2014-12-01 STAROSTA PUŁTUSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  42,6800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 327 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Płocka 56, Pęchcin, 06-400 Ciechanów130213850

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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W¦R.C-6620.13/05 07-10-2005  do 2015-01-23 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  175,9700

160106R12  9,4350

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 328 Stacja Demontażu Pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. T. Kościuszki 185a, Pułtusk,  1 000,00130237170

Auto Szrot Auto- Kasacja

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSR.III.AZ/6620/2/09 09-01-2009 od 2009-01-09 do 2019-01-08 Wojewoda mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  17,3350

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 329 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. T. Kościuszki 185a, Pułtusk,  1 000,00130237170

Auto Szrot Auto-Kasacja

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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WSR.III.AZ/6620/2/09 09-01-2009 od 2009-01-09 do 2019-01-08 Wojewoda mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  9,3700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 330 Sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PLAC PIŁSUDSKIEGO 3, 09-300 

ŻUROMIN

 35,00130247582

Sortownia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RiŚ.7634-13/2010 14-10-2010 od 2010-10-14 do 2020-10-14 Starosta Żuromiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R15  1,9527

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 331

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mazowiecka 152/1, Ciechanów, 130250874

Mobilna Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7240.439.2012.MR 13-12-2012 od 2012-12-13 do 2022-12-12 Marszałek Woj. Mazowieckiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  1 473,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 332 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyszogrodzka 32, Skarżyn, 09-100 

PŁOŃSK

 1 350,00130258686

ST. DEM.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

12 04-07-2005  do 2015-07-04 WOJEWODA MAZOWIECKI

73/09/PŚ.Z 27-10-2009  do 2015-07-04 WOJEWODA MAZOWIECKI

PŚ.V/AT/7670-25/09 28-02-2011  do 2015-07-04 WOJEWODA MAZOWIECKI

PŚ.V/DW/7670-25/09 18-07-2011  do 2015-07-04 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR.C-6620.8/04 06-07-2004 od 2004-07-06 do 2014-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR.V.BS.6620/16/07 22-01-2007  do 2015-07-04 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  515,3790
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 333 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wyszogrodzka 32, Skarżyn, 09-100 

PŁOŃSK

 650,00130258686

ST.DEM

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

12 04-07-2005  do 2015-07-04 WOJEWODA MAZOWIECKI

73/09/PŚ.Z 27-10-2009  do 2015-07-04 WOJEWODA MAZOWIECKI

PŚ.V/AT/7670-25/09 28-02-2011  do 2015-07-04 WOJEWODA MAZOWIECKI

PŚ.V/DW/7670-25/09 18-07-2011  do 2015-07-04 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR.C-6620.8/04 06-07-2004 od 2004-07-06 do 2014-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR.V.BS.6620/16/07 22-01-2007  do 2015-07-04 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 334 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

25, Wiśniewko, 06-500 Mława  1 000,00130307781 00020

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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54 03-10-2006  do 2016-10-03 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR.I.MP.6620/10/09 16-04-2009  do 2016-10-03 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  115,7100

160106R12  57,1250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 335 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Poświętne, 130314574

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.12.2011 31-12-2012  do 2022-12-31 STAROSTA PŁOŃSKI

RŚ.6230.4.2011 26-04-2011 od 2011-04-26 do 2021-04-26 STAROSTA PŁOŃSKI

RŚ.6233.18.2013 02-12-2013  do 2023-12-02 Starosta Płoński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190599R12  15 088,6000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 336 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Poświętne,  60 000,00130314574

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.12.2011 31-12-2012  do 2022-12-31 STAROSTA PŁOŃSKI

RŚ.6230.4.2011 26-04-2011 od 2011-04-26 do 2021-04-26 STAROSTA PŁOŃSKI

RŚ.6233.18.2013 02-12-2013  do 2023-12-02 Starosta Płoński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  6,0000

150102R12  1,3000

150105R12  0,3000

150106R12  582,9000

200101R12  193,1000

200102R12  242,4000

200111R12  14,3000

200139R12  456,7000

200301R12  35 765,5000

200303R12  940,1000
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200307R12  340,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 337 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Poświętne,  33 820,00130314574

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.12.2011 31-12-2012  do 2022-12-31 STAROSTA PŁOŃSKI

RŚ.6230.4.2011 26-04-2011 od 2011-04-26 do 2021-04-26 STAROSTA PŁOŃSKI

RŚ.6233.18.2013 02-12-2013  do 2023-12-02 Starosta Płoński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R3  23 343,3000

200201R3  176,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 338 MBPO

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOSTKOWSKA 83, 06-400 CIECHANÓW  20 000,00130355722

Składowisko odpadów innych niz niebezpieczne i 

obojetne w Woli Pawłowskiej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV/BS/7671-25.2/09 21-01-2010 od 2010-01-21 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego
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PŚ.IV/BS/7671-5.2/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

PŚ.V/EE/7600-191/08 03-01-2013 od 2013-01-03 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

PŚ.V/EE/7600-191/08 03-03-2013 od 2013-03-03 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/UR/7600-191/08 22-04-2010 od 2010-04-22 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RSD.7644/38/2009 16-11-2009 od 2009-11-16 do 2018-12-31 Starosta Ciechanowski

WSR.C-6626.1/05 22-06-2005 od 2005-06-22 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WSR.V.BS.6626/12/06 26-10-2006 od 2006-10-26 do 2013-05-10 Marszałek Woj. Mazowieckiego

WSR.V.BS.6626/4/06 18-05-2006 od 2006-05-18 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.C6620.11/04 16-08-2004 od 2004-08-16 do 2014-08-31 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.C-6626.1/05 22-06-2005 od 2005-06-22 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.C-6626.3/04/05 07-02-2005 od 2005-02-07 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.JB/6640/8/07 31-12-2007 od 2007-12-31 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

WŚR.V.BS.6626/12/06 26-10-2006 od 2006-10-26 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.BS.6626/12/06 26-10-2006 od 2006-10-26 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

WŚR.V.BS.6626/4/06 18-05-2006 od 2006-05-18 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR-C6626.2/03 08-05-2003 od 2003-05-08 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  19 322,8800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 339 Kompostownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOSTKOWSKA 83, 06-400 CIECHANÓW130355722

Tymczasowy utwardzony plac do sezonowego 

gromadzenia odpadów zielonych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV/BS/7671-25.2/09 21-01-2010 od 2010-01-21 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

PŚ.IV/BS/7671-5.2/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

PŚ.V/EE/7600-191/08 03-01-2013 od 2013-01-03 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

PŚ.V/EE/7600-191/08 03-03-2013 od 2013-03-03 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/UR/7600-191/08 22-04-2010 od 2010-04-22 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RSD.7644/38/2009 16-11-2009 od 2009-11-16 do 2018-12-31 Starosta Ciechanowski

WSR.C-6626.1/05 22-06-2005 od 2005-06-22 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WSR.V.BS.6626/12/06 26-10-2006 od 2006-10-26 do 2013-05-10 Marszałek Woj. Mazowieckiego

WSR.V.BS.6626/4/06 18-05-2006 od 2006-05-18 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.C6620.11/04 16-08-2004 od 2004-08-16 do 2014-08-31 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.C-6626.1/05 22-06-2005 od 2005-06-22 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.C-6626.3/04/05 07-02-2005 od 2005-02-07 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.JB/6640/8/07 31-12-2007 od 2007-12-31 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

WŚR.V.BS.6626/12/06 26-10-2006 od 2006-10-26 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.BS.6626/12/06 26-10-2006 od 2006-10-26 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego
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WŚR.V.BS.6626/4/06 18-05-2006 od 2006-05-18 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR-C6626.2/03 08-05-2003 od 2003-05-08 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  1 062,0600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 340 Kompostownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GOSTKOWSKA 83, 06-400 CIECHANÓW  12 000,00130355722

Tymczasowy utwardzony plac do sezonowego 

gromadzenia odpadów zielonych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV/BS/7671-25.2/09 21-01-2010 od 2010-01-21 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

PŚ.IV/BS/7671-5.2/09 26-03-2009 od 2009-03-26 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

PŚ.V/EE/7600-191/08 03-01-2013 od 2013-01-03 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

PŚ.V/EE/7600-191/08 03-03-2013 od 2013-03-03 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/UR/7600-191/08 22-04-2010 od 2010-04-22 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RSD.7644/38/2009 16-11-2009 od 2009-11-16 do 2018-12-31 Starosta Ciechanowski

WSR.C-6626.1/05 22-06-2005 od 2005-06-22 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WSR.V.BS.6626/12/06 26-10-2006 od 2006-10-26 do 2013-05-10 Marszałek Woj. Mazowieckiego

WSR.V.BS.6626/4/06 18-05-2006 od 2006-05-18 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki
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WŚR.C6620.11/04 16-08-2004 od 2004-08-16 do 2014-08-31 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.C-6626.1/05 22-06-2005 od 2005-06-22 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.C-6626.3/04/05 07-02-2005 od 2005-02-07 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.JB/6640/8/07 31-12-2007 od 2007-12-31 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

WŚR.V.BS.6626/12/06 26-10-2006 od 2006-10-26 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.V.BS.6626/12/06 26-10-2006 od 2006-10-26 do 2014-12-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

WŚR.V.BS.6626/4/06 18-05-2006 od 2006-05-18 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

WŚR-C6626.2/03 08-05-2003 od 2003-05-08 do 2013-05-10 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R3  3 725,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 341 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 30-Lecia LWP 1, 06-500 Mława130437874

Linia sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ. 7624-43/2005 30-06-2005  do 2015-06-30 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.7623-13/2007 23-02-2007  do 2017-02-23 STAROSTA MŁAWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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150106R12  365,0800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 342 instalacja do recyklingu tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 30-Lecia LWP 1, 06-500 Mława130437874

urządzenie do granulacji tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ. 7624-43/2005 30-06-2005  do 2015-06-30 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.7623-13/2007 23-02-2007  do 2017-02-23 STAROSTA MŁAWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  104,0400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 343 Instalacja do produkcji energii cieplnej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 2, 09-100 Płońsk  30 000,00130505268

Kocioł parowy OS-14

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.8.2011 21-06-2011  do 2018-01-18 STAROSTA PŁOŃSKI

RŚ.6220.8.2011 21-06-2011 od 2011-06-21 do 2018-01-18 Starosta Płoński
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  29 664,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 344 instalacja do peletowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

8, Olszewka, 06-430 Sońsk  2 000,00130753960 00028

Instalacjia do odzysku odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RSD.6233.17.2012 30-08-2012  do 2021-12-01 Starosta Ciechanowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R12  700,1400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 345 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4315



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

180104D9  12,0050

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 346 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020580D9  23,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 347 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4316



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

180203D9  9,0410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 348 Instalacja mechaniczno-termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020201D9  12,6890

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 349 Instalacja mechaniczno-termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4317



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020203D9  62,7040

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 350 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020381D9  11,1310

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 351 Instalacja mechanidzno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4318



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200125D9  2,4920

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 352 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020502D9  31,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 353 Intalacja mechaniczn termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4319



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 354 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020501D9  91,4890

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 355 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304D9  22,5760

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 356 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020281D9  156,0240

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 357 Instalacja mechaniczno-termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4321



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020202D9  395,6380

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 358 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801D9  146,7970

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 359 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4322



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190809D9  55,6600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 360 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020299D9  5,9700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 361 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4323



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070681D9  0,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 362 Instalacja mechaniczno-termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204D9  606,4460

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 363 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4324



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160380D9  2 341,0140

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 364 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190502D9  1,9050

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 365 Instalacja mechaniczno termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwięrzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4325



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020102D9  36,4400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 366 Instalacja mechaniczno-termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwięrzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106D9  0,3250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 367 Instalacja mechaniczno -termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwięrzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4326



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020181D9  268,6880

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 368 Instalacja mechaniczno-termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwięrzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020199D9  1,0800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 369 Instalacja mechaniczno-termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. R. Siemiątkowskiego 27, 06-540 

Radzanów

 43 800,00130855382

Utylizacja odpadów pochodzenia zwięrzęcego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.7644-3/2007/2008 28-02-2008 od 2008-02-28 do 2018-02-28 Starostwo Powiatowe w Mławie

4327



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020182D9  330,0690

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 370 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 137, 06-100 Pułtusk130865676

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-V.7243.11.2013.DW 18-12-2013 od 2013-12-18 do 2023-12-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.C.-6620.8/05 19-07-2005 od 2005-07-19 do 2013-12-18 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  7,0660

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 371 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 137, 06-100 Pułtusk130865676

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4328



PŚ-V.7243.11.2013.DW 18-12-2013 od 2013-12-18 do 2023-12-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.C.-6620.8/05 19-07-2005 od 2005-07-19 do 2013-12-18 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R15  76,7980

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 372 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kościuszki 137, 06-100 Pułtusk130865676

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-V.7243.11.2013.DW 18-12-2013 od 2013-12-18 do 2023-12-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.C.-6620.8/05 19-07-2005 od 2005-07-19 do 2013-12-18 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R15  14,5250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 373 Instalacja do katalicznego przerobu 

tworzyw sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GRANICZNA 1D, 06-500 MŁAWA  5 000,00130873374

Instalacja do katalicznego przerobu tworzyw 

sztucznych

4329



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6230.1.2012 07-02-2012  do 2016-03-31 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6230.4.2011 15-06-2011  do 2016-03-30 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6230.5.2012 20-10-2011  do 2016-03-31 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.6230.6.2012 30-08-2012  do 2016-03-31 STAROSTA MŁAWSKI

RŚ.7623-11/2006 06-04-2006  do 2016-03-31 STAROSTA MŁAWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R3  253,9830

070213R3  1 189,4200

150102R3  1 881,5740

160119R3  1,6880

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 374 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PŁOCKA 15, 06-450 GLINOJECK130918906

Stacja demontażu pojzazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.6620/55/2008 28-07-2005  do 2015-07-28 WOJEWODA MAZOWIECKI

4330



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  64,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 375 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PŁOCKA 15, 06-450 GLINOJECK130918906

Stacja demontażu pojzazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.6620/55/2008 28-07-2005  do 2015-07-28 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  11,9110

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 376 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PŁOCKA 15, 06-450 GLINOJECK130918906

Stacja demontażu pojzazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.6620/55/2008 28-07-2005  do 2015-07-28 WOJEWODA MAZOWIECKI

4331



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  0,2500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 377 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PŁOCKA 15, 06-450 GLINOJECK130918906

Stacja demontażu pojzazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.6620/55/2008 28-07-2005  do 2015-07-28 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  203,9540

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 378 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

37, Ciemniewko,  1 000,00130922820

Brykieciarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROS.I.7644/73/2006 08-12-2006  do 2016-12-31 STAROSTA CIECHANOWSKI

4332



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160304R15  312,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 379 Instalacja do regeneracji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, BRZEŚCIE NOWE, 09-130 BABOSZEWO  800,00130958722

Instalacja do odzysku olei odpadowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

606/12/PŚ.O 10-12-2012 od 2012-12-10 do 2019-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

61/09/PŚ.O 10-07-2009 od 2009-07-10 do 2019-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RŚ.6233.33.2012 24-12-2012 od 2012-12-24 do 2022-12-24 Starostwo Powiatowe w Płońsku

RŚ.7644-1-1/49/2010 28-12-2010 od 2010-12-28 do 2017-05-10 Starostwo Powiatowe w Płońsku

RŚ.7644-1-52/07 10-05-2007 od 2007-05-10 do 2017-05-10 Starostwo Powiatowe w Płońsku

RŚ.7644-1-53/07 10-05-2007 od 2007-05-10 do 2017-05-10 Starostwo Powiatowe w Płońsku

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130110R9  0,0500

130208R9  13,0400

130307R9  338,4300

130310R9  1,1600

4333



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 380 Zakład do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LG ELECTRONICS 7 , 06-500 MŁAWA  600,00130959845

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 381 zakład do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LG ELECTRONICS 7 , 06-500 MŁAWA  600,00130959845

Młyn do tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4334



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 382 Zakład do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LG ELECTRONICS 7 , 06-500 MŁAWA  600,00130959845

Młyn do tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 383 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al. Krakowska 187, Łazy, 05-552 Wólka 

Kossowska

140069322

Auto Łazy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

69/09/PŚ.Z 12-10-2009  do 2019-09-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/AT/7670-8/09 12-10-2009  do 2019-09-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  89,0880

4335



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 384 St. demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kołbielska 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki  1 400,00140147157

St. demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

105/12/PŚ/.Z 10-08-2012 od 2012-08-10 do 2015-01-01 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  808,9120

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 385 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Płochocińska 89C, 03-044 Warszawa  1 500,00140158273

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  132,9230

4336



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 386

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Kacice, 06-100 Pułtusk  2 000,00140287243

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

9/13/PŚ.Z 15-01-2013  do 2022-01-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  704,8130

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 387 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Kacice, 06-100 Pułtusk  1 000,00140287243

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

9/13/PŚ.Z 15-01-2013  do 2022-01-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  611,4340

160106R12  15,8400

4337



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 388 odlewniczy piec tyglowy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Juliusza Słowackiego 26, 05-091 Ząbki140325759

Odlewnia metali nieżelaznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOS.6233.71.2012 22-01-2013  do 2022-12-31 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  1,6000

170402R4  1,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 389 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Płocka 126, 06-500 Mława  1 195,00140343289

PHU GUMPOL

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

87/12/PS.Z 11-07-2012  do 2018-06-01 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  17,1250

4338



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 390 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Płocka 126, 06-500 Mława  500,00140343289

PHU GUMPOL

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

87/12/PS.Z 11-07-2012  do 2018-06-01 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  0,4900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 391 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Płocka 126, 06-500 Mława140343289

Warsztat

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

87/12/PS.Z 11-07-2012  do 2018-06-01 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4339



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 392 Linia do produkcji reglanulatu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STAROWIEJSKA 17, 09-470 MISZEWO 

MUROWANE

 1 000,00140360069

Mackiet Nr FE 1261

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.I.7644-3/9/2006 06-02-2006 od 2006-02-06 do 2016-02-06 Starosta Płocki

RŚ.II.6232.17.2012 23-04-2012 od 2012-04-23 Starostwo Powiatowe w Płocku

ŚR-II.6233.45.2013 27-11-2013 od 2013-11-27 do 2023-11-24 Starosta Płocki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  0,8570

070213R5  6,2350

150102R5  2,2960

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 393

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 2, 05-100 NOWY 

DWÓR MAZOWIECKI

 600,00140360253

LINIA DO GRANULACJI TWORZYW SZTUCZNYCH

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

8 15-01-2008  do 2018-01-14 STAROSTA NOWODWORSKI

4340



87 28-08-2007  do 2016-06-29 STAROSTA NOWODWORSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R15  541,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 394 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SPORTOWA 2, 05-100 NOWY DWÓR 

MAZOWIECKI

 500,00140378075

stacja demontażu pojazdó wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

115 20-12-2006  do 2016-12-19 STAROSTA NOWODWORSKI

72 22-08-2008  do 2018-08-22 WOJEWODA MAZOWIECKI

84 09-07-2008  do 2016-12-19 STAROSTA NOWODWORSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R12  143,3710

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 395 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SPORTOWA 2, 05-100 NOWY DWÓR 

MAZOWIECKI

 750,00140378075

stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

4341



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

115 20-12-2006  do 2016-12-19 STAROSTA NOWODWORSKI

72 22-08-2008  do 2018-08-22 WOJEWODA MAZOWIECKI

84 09-07-2008  do 2016-12-19 STAROSTA NOWODWORSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  648,9930

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 396 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SPORTOWA 2, 05-100 NOWY DWÓR 

MAZOWIECKI

 750,00140378075

stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

115 20-12-2006  do 2016-12-19 STAROSTA NOWODWORSKI

72 22-08-2008  do 2018-08-22 WOJEWODA MAZOWIECKI

84 09-07-2008  do 2016-12-19 STAROSTA NOWODWORSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  28,5710

4342



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 397 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łochowska 34, Skuszew, 07-201 

Wyszków

140394909

Stacja demontażu samochodów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.6620/49/2005 28-07-2005  do 2015-07-28 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  143,2550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 398 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Okulickiego 7/9, Piaseczno  1 190,00140403347

ZL 100 YILI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

240/2010 16-12-2010  do 2020-12-15 STAROSTA PIASECZYŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  549,9870

4343



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 399 Instalacja do brykietowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

10, Olszewka, 06-430 Sońsk  3 168,00140409143

Instalacja do odzysku odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RSD.6233.8.2012 10-05-2012  do 2021-12-01 Starosta Ciechanowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R12  3 150,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 400

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KUTNOWSKA 98, 09-500 GOSTYNIN140464917

Zakład przetwarzania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./BS/7670-41.8/09 31-08-2009 od 2009-08-31 do 2019-08-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R15  10,3400

160214R15  16,2100

4344



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 401

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

24A, SOBIEKURSK, 05-480 KARCZEW140522052

GS500

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

14/2008zm.130/2008zm.3

17/2012

18-01-2008 od 2008-01-18 do 2017-12-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R15  4,6620

160119R15  3,6470

170203R15  7,8820

191204R15  13,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 402

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

5, DRWAŁY, 07-217 ZATORY140533618

Linia produkcyjna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO.7644-6.3/07 30-10-2007  do 2017-10-01 STAROSTA PUŁTUSKI

4345



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R14  19,0000

101201R14  12,0000

101208R14  18,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 403

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 33, 06-200 

MAKÓW MAZOWIECKI

 500,00140539851

instalacja do demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.III.DC/6620/63/08 12-03-2007  do 2017-03-08 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  66,7890

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 404 INSTALACJA DO RECYKLINGU 

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

20A, KUCHARY ŻYDOWSKIE,  1 000,00140558222

LINIA DO GRANULACJI (PREALPINA)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4346



RŚ.7644-1-1/29/2010 12-08-2010  do 2020-08-12 STAROSTA PŁOŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  24,2920

120105R5  111,0120

150102R5  51,4630

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 405 zakład meczanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Akacjowa 2/2, Kąty, 05-532 Baniocha140561069

Mieszarka Betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚRL6233.5.2011 14-03-2011 od 2011-03-14 do 2021-03-10 STAROSTA PIASECZYŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R14  62,2000

100102R14  48,8000

101382R14  0,5000

4347



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 406

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kraszewskiego 2, Otwock  200,00140574184

INSTALACJA DO PRZETOPU ZŁOMU 

ALUMINOWEGO I STOPU CYNKU

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

S/RLiOŚ/7644/47/MJ/200

3

04-11-2003  do 2013-10-31 Starosta Otwocki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170402R4  37,1660

170404R4  37,3260

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 407 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

50F, Młodocin Mniejszy, 26624  1 600,00140587548

Urządzenia do demontażu samochodów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

61/13/PS.Z 22-04-2013  do 2023-04-21 Marszałek Woj. Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160104R12  533,1600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 408 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

36, Wojnówka, 06-521 Wiśniewo  5 000,00140594301

Sortownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R15  87,2300

191202R15  1 095,3300

191204R15  20,5060

200139R15  0,0500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 409 DO POWIERZCHNIOWEJ OBRÓBKI 

Z ZASTOSOWANIEM ROZP. 

ORGANICZNYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mickiewicza 17, Ożarów Mazowiecki  350,00140599600

DESTYLARKA FORMECO DISTTATIC TYPU 

DV120AX

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./AW/7670-396.2/10 20-12-2010  do 2020-12-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

4349



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080111R2  49,7200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 410

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WSPÓLNA 12, DUCHNÓW, 05-462 

WIĄZOWNA

 1 020,00140618705

Instalacja do przetwarzania tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  10,4190

150102R14  399,8550

191204R14  3,1020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 411

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wieruchowska 1, 05-082 Stare Babice  450,00140674661

Sincro

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R15  9,5370

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 412 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Krajowej 1, MAKÓW MAZOWIECKI, 

06-200 

140749040

sortownia odpadów komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚiRG.7644-16/10 01-10-2010  do 2015-10-01 STAROSTA MAKOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  1 952,1300

200199R12  2 466,0200

200301R12  6 613,9600

200399R12  3 994,3700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 413 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poznańska 52, Jawczyce, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki

 2 100,00140751373

stacja demontażu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/AT/7670-5/09 24-09-2009  do 2019-09-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  98,7430

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 414 SEGREGACJA ODPADÓW 

POUBOJOWYCH ORAZ ICH 

MROŻENIE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

13, Dobrogosty, 06-520 Dzierzgowo  4 500,00140782356

CHŁODNIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 415 Paletownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

11, Ponikwa, 26-930 Garbatka-Letnisko  6 650,00140803727

Paletownia
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

7644/314/2010 09-04-2010 od 2010-04-09 do 2020-04-09 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R14  5 634,0300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 416 Instalacja produkcji materiałów 

budowlanych na bazie tworzyw 

sztucznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 99, Stojadła,  15,00140808498

Instalacja produkcji materiałów budowlanych na 

bazie tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS 7623-1/6/08 22-12-2008  do 2018-10-31 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  8,6560

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 417

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sławęcińska 14, Macierzysz, 05-850 

Ożarów Mazowiecki

 6 800,00140842064

Trzykomorowa myjka "Idea machine"
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS 7623-1/2/08 29-05-2008  do 2014-12-31 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  10,5770

150110R14  111,0540

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 418 Linia do recyklingu HNT-100V Kween 

B

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Różana 12, Sulejówek  3 000,00140865378

Linia do sortowania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS 6233.41.2012 STAROSTA MIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R3  293,8600

150102R3  160,4100

150106R3  284,8800

191201R3  87,5100
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 419 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

6, Skłody Stachy, 07-323 Zaręby Kościelne  30 000,00140951014

instalacja do produkcji brykietu z odpadów 

drzewnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO.7644-4-5/07 06-09-2007  do 2017-09-03 STAROSTA OSTROWSKI

ROŚ.7644-1-11/10 12-11-2010  do 2020-11-12 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  13 024,3300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 420 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

39, SZYSZKI WŁOŚCIAŃSKIE, 140988626

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

63/08/PŚ.O 15-07-2008  do 2018-07-07 MARSZAŁEK WOJ. MAZOWIECKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160213R15  10,5470

160214R15  80,4870

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 421

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Drukarska 4, 96-300 Żyrardów  120,00140999423

Linia technologiczna przeznaczona do produkcji płut 

styropianowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O.Ś.IV/7631-O-1/10 08-02-2010  do 2020-02-08 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  60,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 422

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Drukarska 4, 96-300 Żyrardów  120,00140999423

Linia technologiczna przeznaczona do produkcji płyt 

styropianowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O.Ś.IV/7631-O-1/10 08-02-2010  do 2020-02-08 STAROSTA ŻYRARDOWSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  60,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 423 instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Towarowa 5, Błonie  35 000,00141038884

Instalacja do przetwarzania  odpadów organicznych 

w produkt nawozowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.6233.2.2012 08-03-2012  do 2015-06-08 STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R3  264,0400

020601R3  216,9600

030399R3  145,3600

190805R3  10 238,8100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 424 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. NADMEŃSKA 4, 05-230 KOBYŁKA  2 000,00141093618

Linia GM125 do recyklingu odpadów 

opakowaniowych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ-7612-7/11 24-04-2012  do 2022-03-31 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R3  549,8000

070213R3  46,4000

150102R3  1 025,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 425 zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 6, 

05-480 KARCZEW

 2 000,00141099236

Zaklad przetwarzania zuzytego sprzetu 

elektrycznego i elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  339,5070

120199R12  333,8090

160199R12  0,5980
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160216R12  15,1620

160304R12  7,4000

170401R12  24,8310

170402R12  0,0630

170405R12  48,9000

170411R12  313,0180

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 426 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Konstytucji 3-go Maja 35, 26-900 

Kozienice

141106597

Instalacja do demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR-R-6620/8/05 17-08-2005 od 2005-08-17 do 2015-08-17 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  575,9150

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 427 Instalacja zagęszczania osadów 

ścieków

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

10a, Świerczynek, 09-210 Drobin141196962

SATCJA ZAGĘSZCZANIA ŚCIEKÓW
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.II.7644-3/166/2008-09 22-01-2009  do 2019-01-22 STAROSTA PŁOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204D9  1 029,3200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 428 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STASZICA 35, 06-100 PUŁTUSK  109 600,00141246298

Linia sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/KS/7600-148/08 24-03-2010  do 2014-12-31 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  3 129,8300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 429 instalacja do produkcji betonu 

towarowego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wołodyjowskiego 25, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka

 7 000,00141280964

Zakład Obsługi Budownictwa

4360



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7644-4-8/09 17-11-2009  do 2019-10-31 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  519,4600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 430 Instalacja do fizykochemicznej obróbki 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa141301063

Neutralizator ścieków pogalwanicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/JM/7600-146/08 31-03-2009  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/JM/7600-146/08-pos

t

17-04-2009  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-146/08 07-12-2009  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-146/08 29-12-2011  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-146/08 30-12-2011  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-146/08 05-06-2012  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ7600-146/08 11-06-2013  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.I.KB/6640/11/06 31-01-2007  do 2017-01-31 Wojewoda Mazowiecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

090101D9  0,0150

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 431 Instalacja do fizykochemicznej obróbki 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa141301063

Neutralizator ścieków pogalwanicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/JM/7600-146/08 31-03-2009  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/JM/7600-146/08-pos

t

17-04-2009  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-146/08 07-12-2009  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-146/08 29-12-2011  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-146/08 30-12-2011  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-146/08 05-06-2012  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ7600-146/08 11-06-2013  do 2017-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.I.KB/6640/11/06 31-01-2007  do 2017-01-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

090101D9  0,4600
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090104D9  0,2350

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 432 stacjonarne urządzenie techniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SIKORSKIEGO 5, 05-119 LEGIONOWO  220,00141319070

Urządzenie do przetwarzania odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

73/09 13-05-2009  do 2019-05-13 STAROSTA LEGIONOWSKI

86/09/PŚ.O 30-09-2009  do 2019-09-29 Marszałek Województwa Mazowieckiego

ZŚ.7644-22/2009 14-11-2011  do 2019-05-13 STAROSTA LEGIONOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020382R15  0,0100

040209R15  10,9060

070599R15  0,9730

070681R15  8,1410

150102R15  4,4860

150103R15  0,1400

150203R15  1,2200

160119R15  0,4540

160199R15  1,8000
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160304R15  5,8360

160306R15  7,9310

168001R15  0,1050

170203R15  5,3570

180109R15  168,7880

191204R15  0,0090

200132R15  0,0160

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 433 stacjonarne urządzenie techniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SIKORSKIEGO 5, 05-119 LEGIONOWO  220,00141319070

Zakład przetwarzania baterii i akumulatorów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

73/09 13-05-2009  do 2019-05-13 STAROSTA LEGIONOWSKI

86/09/PŚ.O 30-09-2009  do 2019-09-29 Marszałek Województwa Mazowieckiego

ZŚ.7644-22/2009 14-11-2011  do 2019-05-13 STAROSTA LEGIONOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160380R15  26,5840

160604R15  175,2100

160605R15  313,7590
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200134R15  146,4180

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 434 Stacjonarne urządzenie techniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SIKORSKIEGO 5, 05-119 LEGIONOWO  110,00141319070

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

73/09 13-05-2009  do 2019-05-13 STAROSTA LEGIONOWSKI

86/09/PŚ.O 30-09-2009  do 2019-09-29 Marszałek Województwa Mazowieckiego

ZŚ.7644-22/2009 14-11-2011  do 2019-05-13 STAROSTA LEGIONOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160211R15  3,9560

160213R15  31,1690

160214R15  68,4465

200136R15  0,0265

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 435 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHEŁMŻYŃSKA , WARSZAWA,  0,00141332796

PRZESIEWARKA BĘBNOWA

4365



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  2 549,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 436 Kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Elektronowa 7a, 03-219 Warszawa  4 000,00141349437

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

574/OŚ/2008 04-06-2008 od 2008-06-04 do 2018-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101382R5  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 437 Silosy Węzła betoniarskiego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Elektronowa 7a, 03-219 Warszawa  7 000,00141349437

Węzeł Betoniarski

4366



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

574/OŚ/2008 04-06-2008 od 2008-06-04 do 2018-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  1 363,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 438 Silosy węzła betoniarskiego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chełmżyńska 180, Warszawa  7 000,00141349437

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

123/2010 05-05-2010 od 2010-05-05 do 2020-05-05 Starosta Pruszkowski

179/2006 12-05-2006 od 2006-05-12 do 2016-04-03 Starosta Pruszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  860,1200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 439 Silosy węzła betoniarskiego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chełmżyńska 180, Warszawa  7 000,00141349437

Węzeł betoniarski

4367



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1812/OŚ/2007 14-12-2007 od 2007-12-14 do 2017-11-30 Prezydent m. st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  1 907,6600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 440

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Skośna 9, 05-119 Michałów-Reginów141368759

Piec w kotłowni zakładowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

84/2012 17-04-2012 od 2012-04-17 do 2022-04-17 STAROSTA LEGIONOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  3,5000

150103R1  1,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 441 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Puławska 39, 05-660 Warka  2 100,00141445514

URZĄDZENIE DO DEMONTAŻU SAMOCHODÓW

4368



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

136/12/PŚ.Z 09-10-2012  do 2017-12-18 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZ.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  142,9400

160106R12  51,3850

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 442 reg. węgla

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4, Dąbrowa, 05-320 Mrozy  200,00141448369

Piec obrotowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

061302R3  78,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 443 reg. węgla

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4, Dąbrowa, 05-320 Mrozy  1 600,00141448369

Zgazowarka

4369



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  342,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 444

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Baleya 3A/7, 02-132 Warszawa141471374

Instalacja do odzysku odpadów niebezpiecznych i 

innych niż niebezpieczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

278/11/PŚ.O 13-05-2011  do 2021-05-11 Marszałek Województwa Mazowieckiego

436/10/PS.P 13-12-2010  do 2020-12-12 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R15  5,6000

020304R15  0,1800

020305R15  749,4800

020399R15  0,3094

4370



130502R15  346,9000

130508R15  428,6500

160708R15  0,0800

190809R15  20,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 445

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1905 Roku 21, RADOM,  24,00141537446

NOŻYCE HYDRAULICZNE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OSR.II.6233.7.2011AG 26-04-2011 od 2011-04-26 do 2021-03-31 PREZYDENT MIASTA RADOM

OSR.II.AG.7661-12/10 30-11-2010 od 2010-11-30 do 2020-10-31 PREZYDENT MIASTA RADOM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160801R14

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 446 kompostownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice, 141543151

Bielice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4371



RŚB.6233.6.2012 31-08-2012  do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

RŚB.6233.6.2012(zmiana 

decyzji

18-10-2012  do 2012-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R15  1 093,1320

020204R15  108,0500

020301R15  178,7100

020304R15  3,4000

070512R15  43,0400

070612R15  67,8300

160380R15  5,8620

190801R15  363,1950

190805R15  478,9330

190812R15  53,5200

191212R15  31,2600

200201R15  425,0300

200303R15  21,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 447 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

4372



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020301R15  178,7100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 448 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R15  425,0300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 449 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

4373



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R15  478,9330

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 450 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070512R15  43,0400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 451 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

4374



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R15  3,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 452 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070612R15  67,8300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 453 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

4375



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R15  31,2600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 454 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200108R15  2,9400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 455 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

4376



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190801R15  363,1950

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 456 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R15  1 093,1320

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 457 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

4377



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190812R15  53,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 458 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200303R15  21,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 459 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

4378



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020204R15  108,0500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 460 Kompostownia Bielice

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Bielice141543151

Kompostownia Bielice

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6233.6.2012 31-08-2012 od 2012-08-31 do 2013-12-31 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160380R15  5,8620

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 461 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Trakt Lubelski 194, 04-766 Warszawa  100 000,00141589064

Kruszarka

4379



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1150/OŚ/2013 20-12-2013  do 2023-12-10 Prezydent m.st. Warszawy

1152/OŚ/2013 20-12-2013  do 2023-12-10 Prezydent m.st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R5  12 479,0000

170504R5  2 545,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 462 Instalacja do wytopu szkła

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. LEŚNA 51, 26-660 WSOLA  1 900,00141614431

Piec szklarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.7644/27/09 24-04-2009  do 2019-04-24 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112R5  987,3000

4380



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 463 Instalacja oczyszczalni ścieków

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno141618601

Instalacja oczyszczalni ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

280/2009 30-11-2009  do 2019-11-29 STAROSTA PIASECZYŃSKI

73/10/PŚ.O 30-04-2010  do 2020-04-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190902D8  22,3000  0,1000

200306D8  17,0000  0,3400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 464 Inna - wydzielone zamknięte komory 

fermentacyjne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno141618601

Wydzielone zamknięte komory fermentacyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

280/2009 30-11-2009  do 2019-11-29 STAROSTA PIASECZYŃSKI

73/10/PŚ.O 30-04-2010  do 2020-04-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

4381



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020705D8  100,0000  5,0000

130507D8  4,0000

161002D8  1 920,0000  96,0000

161004D8  1,0000  0,0500

190805D8  23,0000  0,2760

190809D8  1 343,1650

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 465 termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

120, 26-631 Jastrzębia  100,00141649412

Przetwarzanie odpadów miedzi, brązu i mosiądzu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6233.21.2013 28-06-2013  do 2023-06-01 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  25,8330

4382



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 466 termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

120, 26-631 Jastrzębia  100,00141649412

Przetwarzanie odpadów miedzi, brązu i mosiądzu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6233.21.2013 28-06-2013  do 2023-06-01 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  25,8330

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 467 Mechaniczno biologiczna 

oczyszczalnia ścieków z usuwaniem 

biogenów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CEGIELNIANA 4, 05-825 GRODZISK 

MAZOWIECKI

141717237

Oczyszczalnia ścieków komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

529/11/PS.O 26-10-2011 od 2011-10-26 do 2012-10-20 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200306D8  571,0000  5,7100

4383



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 468 Mechaniczno biologiczna 

oczyszczalnia ścieków z usuwaniem 

biogenów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CEGIELNIANA 4, 05-825 GRODZISK 

MAZOWIECKI

141717237

Oczyszczalnia ścieków komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

529/11/PS.O 26-10-2011 od 2011-10-26 do 2012-10-20 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020702D8  42,4020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 469 Mechaniczno biologiczna 

oczyszczalnia ścieków z usuwaniem 

biogenów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CEGIELNIANA 4, 05-825 GRODZISK 

MAZOWIECKI

141717237

Oczyszczalnia ścieków komunalnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

529/11/PS.O 26-10-2011 od 2011-10-26 do 2012-10-20 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020580D8  284,0000

4384



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 470

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Krajowej , Grójec  200,00141721977

Linia do produkcji masy betonowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS.6220.14.2012 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-24 STAROSTA GRÓJECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101314R14  0,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 471

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Krajowej , Grójec  1 200,00141721977

Linia do produkcji masy betonowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS.6220.14.2012 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-24 STAROSTA GRÓJECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101382R14  43,0000

4385



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 472

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Armii Krajowej , Grójec  12,00141721977

Linia do produkcji masy betonowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS.6220.14.2012 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-24 STAROSTA GRÓJECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101399R14  0,2500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 473 Instalacja do odzysku odpadów 

drzewnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

69, Ostrów Mazowiecka, Nieskórz  31 200,00141784430

Instalacja do odzysku odpadów w procesie produkcji 

peletu i brykietu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6230.1.2011 07-04-2011 od 2011-04-07 do 2013-01-23 Starosta Ostrowski

ROŚ.6232.5.2013 04-04-2013 od 2013-04-04 do 2023-04-04 Starosta Ostrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4386



030105R12  12 976,0200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 474 przetwarzanie termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Stara Wieś, 05-622 Belsk Duży  20 000,00141803706

Instalacja do odzysku wytłoków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380R14  18 899,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 475 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Radomska 28a, 26-400 Przysucha  100,00141813060

AUTO KOS Radosław KOS

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-V.7243.7.2012.DW 30-11-2012  do 2022-11-29 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R14  2,1130

4387



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 476 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Radomska 28a, 26-400 Przysucha  900,00141813060

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-V.7243.7.2012.DW 30-11-2012  do 2022-11-29 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  519,4800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 477 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stróżewko 35, Stróżewko, 141815649

Stacja demontażu pojazdów Radosław Wist

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/AT/7670-86/09 01-12-2010 od 2010-12-01 do 2019-12-31 Marszałek Wojewodztwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  605,3170

4388



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 478 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szachowa 1, 01-684 Warszawa141973176

Instalacja Bio-Kom

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1057/OS/2012 15-01-2012  do 2022-09-30

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R12  5 675,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 479 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szachowa 1, 01-684 Warszawa141973176

Linia sortownicza

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

1057/OS/2012 15-01-2012  do 2022-09-30

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  783,4200

4389



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 480 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. NIEMCEWICZA 26/70, 02-306 

WARSZAWA

 1 800,00142025932

EDMAR

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R15  1 574,5640

160106R15  2,9370

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 481 Instalacja do wytopu szkła

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

137, Wola Korzeniowa, 26-500 Szydłowiec  2 600,00142140490

Piec szklarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112R5  50,3000

4390



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 482

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

9, Smardzewo, 09-110 Sochocin  400,00142148557

Briklis

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 483 zaklad mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wał Zawadowski 12, 03-719 Warszawa142176890

kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

106/OŚ/2012 07-02-2012  do 2022-01-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  962,1500

170107R12  634,4000

4391



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 484

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa  0,00142239828

Kruszarka bębnowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II-MRO/6233/1-5/11 20-05-2011 od 2011-05-20 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170107R12  3 180,8228

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 485 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa  0,00142239828

Przesiewarka bębnowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II-MRO/6233/1-5/11 20-05-2011 od 2011-05-20 do 2021-04-30 Prezydent m. st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R12  1 745,8000

4392



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 486 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sportowa 4, 26-700 Zwoleń  2 400,00142241529

Stacjonarne urządzenie techniczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  933,3590

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 487

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Traugutta 42, Grodzisk Mazowiecki  5 000,00142299865

Stacjonarne urządzenia techniczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160118R12  321,8500

160199R12  4,9120

4393



160801R12  6,6550

170407R12  262,8300

160122R4  5,3060

160216R4  3 452,7870

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 488 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mazowiecka 11, 09-100 Płońsk  3 000,00142476646

Linia do recyklingu tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6232.6.2011 28-02-2011 Starosta Płoński

RŚ.6233.3.2011 22-03-2011 od 2011-03-22 do 2021-03-22 STAROSTA PŁOŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  332,4750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 489 instalacja do produkcji klejów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

98C, Łuczynów, Kozienice142523564

Instalacja technologiczna produkcji klejów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4394



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 490 instalacja mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, STRASZEWY,  20 000,00142583939

INSTALACJA DO PELETOWANIA ODPADÓW 

POCHODZENIA DRZEWNEGO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R14  9 964,1100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 491 mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zielona 23, Góraszka, Wiązowna  400,00142646143

młyn do tworzyw, kruszarka,wytłaczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4395



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  53,7570

150102R5  60,5380

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 492 urządzenia do produkcji pustaków

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żółkiewskiego 131/133, 26-600 Radom  50 000,00142687691

Ciąg technologiczny do produkcji pustaków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6233.11.2012 28-12-2011 od 2011-12-28 do 2021-12-28 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100180R14  5 000,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 493 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PARKOWA 9A, 05-340 KOŁBIEL  1 650,00142699702

Recykling tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4396



S.OŚ.I.6230.5.2.2012.SD 03-07-2012  do 2022-06-30 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  44,9310

191204R3  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 494 Kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

14, Chobot, 05-074  500,00142718500

Fabryka Wnętrz CHOBOT Sp.  z o.o.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OR.7623-1/13/05 14-12-2005 od 2005-12-14 do 2015-09-30 Starosta Miński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  164,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 495 Kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

14, Chobot, 05-074  2,00142718500

Fabryka wnętrz CHOBOT Sp. z o.o.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4397



OR.7623-1/13/05 14-12-2005 od 2005-12-14 do 2015-09-30 Starosta Miński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R1  0,2600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 496

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zwoleńska 22, 04-761 Warszawa  85 000,00142735272

Ciółkowo Kompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  87,0900

020304R3  9,8330

020305R3  2,6000

020381R3  3,1820

160306R3  23,3000

170201R3  11,6200

190805R3  9,8400

191212R3  10,9600

4398



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 497 Sortownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek142735562

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Woli Suchożebrskiej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚRB.7644-2/4/09 26-08-2009 od 2009-08-26 do 2019-09-09 Starosta Węgrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 498 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek  2 000,00142735562

TRYMET

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚRB.7644-2/4/09 26-08-2009 od 2009-08-26 do 2019-09-09 Starosta Węgrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  123,2440

4399



150102R12  127,5080

150104R12  28,1460

150106R12  77,2800

150107R12  156,3090

200101R12  0,5900

200301R12  410,6100

200307R12  7,1200

160103R13  31,5500

200301R13  27,3440

200307R13  5,6400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 499 sortownia odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

97, WIERZBNO  10 000,00142846511

Linia sortownicza SR 2x2

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

SRB.7644-1/2/10 03-01-2011  do 2020-12-31 STAROSTA WĘGROWSKI

ŚRB.7644-1/2/10/11 14-06-2011  do 2020-12-31 STAROSTA WĘGROWSKI

ŚRB.7644-2/8/10 19-01-2011  do 2012-03-31 STAROSTA WĘGROWSKI

ŚRB.7644-4/7/08 21-08-2008  do 2018-11-05 STAROSTA WĘGROWSKI

ŚRB.7644-4/7/08/10 18-08-2010  do 2018-11-05 STAROSTA WĘGROWSKI

4400



ŚRB.7644-4/7/08/11 14-06-2011  do 2018-11-05 STAROSTA WĘGROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R3  509,9300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 500 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśna 66, Jeziorzany, 05-555 Tarczyn  1 800,00142849857

stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/DW/7670-8/10 28-02-2011  do 2021-02-28 Marszałek Woj. Maz.

ŚRL.6233.10.2011 10-05-2011 od 2011-05-10 do 2021-05-08 STAROSTA PIASECZYŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 220,1120

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 501 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek  2 000,00145844665

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4401



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  375,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 502

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dębowa 8/45, 05-822 Milanówek  2 000,00145844665

Recykler asfaltu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R14  1 477,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 503

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Iłżecka 43, 27-300 Lipsko  350,00145916034

LINIA DO KSZTAŁTOWANIA I CIĘCIA TAŚM 

BLACHY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4402



IOŚiR 6233.10.2012 01-03-2012  do 2022-03-31 STAROSTA LIPSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170405R12  83,3500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 504

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów  3 420,00146249404

Autoklaw D9

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

4403



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

180103D9  1 433,8500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 505 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4404



191201R15  32,4947

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 506

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040199R15  24,0400

4405



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 507

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070514R15  0,0470

4406



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 508 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080201R15  189,3100

4407



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 509 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R15  1,0963

4408



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 510

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160306R15  160,9420

4409



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 511 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120199R15  56,9700

4410



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 512

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040109R15  0,7600

4411



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 513

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080499R15  8,3600

4412



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 514 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R15  2,7531

4413



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 515

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040299R15  2,1660

4414



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 516

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R15  80,0220

4415



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 517 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160112R15  24,1680

4416



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 518

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200199R15  0,0390

4417



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 519

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

090107R15  0,0006

4418



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 520

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040108R15  44,4600

4419



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 521 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

090108R15  3,6000

4420



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 522 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080299R15  0,7800

4421



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 523

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170380R15  407,0040

4422



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 524

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299R15  260,0000

4423



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 525

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170182R15  19,6900

4424



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 526 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160304R15  114,3400

4425



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 527 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170201R15  2,4100

4426



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 528

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170604R15  1,9600

4427



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 529

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040209R15  206,8660

4428



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 530 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150203R15  82,0813

4429



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 531

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070280R15  316,2500

4430



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 532 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191204R15  32,2100

4431



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 533

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190905R15  45,5500

4432



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 534

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200111R15  1,8400

4433



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 535

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191208R15  0,0800

4434



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 536 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160199R15  8,0500

4435



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 537 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080410R15  106,9600

4436



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 538 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080412R15  138,8000

4437



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 539 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160380R15  0,2000

4438



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 540 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

180104R15  187,3453

4439



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 541

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030399R15  47,3400

4440



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 542 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080399R15  0,7600

4441



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 543

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070217R15  4,4615

4442



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 544 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150105R15  140,6500

4443



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 545

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070699R15  0,3624

4444



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 546 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020299R15  0,3850

4445



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 547

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170203R15  4,0600

4446



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 548

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R15  0,0020

4447



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 549

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120117R15  9,4830

4448



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 550

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200303R15  52,3110

4449



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 551

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

168202R15  0,0070

4450



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 552

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120121R15  22,2600

4451



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 553 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080318R15  15,1692

4452



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 554

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040222R15  0,0007

4453



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 555 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

080199R15  5,7100

4454



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 556 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R15  0,1481

4455



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 557

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070215R15  7,1000

4456



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 558

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120113R15  5,1000

4457



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 559 Producja paliwa alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020203R15  21,6755

4458



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 560

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070599R15  1,4900

4459



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 561

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaktorowska 15A, Żyrardów146249404

Producja paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

DOPoad-281-87/36910/13

/MT

17-09-2013 od 2013-09-17 do 2014-07-17 Minister  Środowiska

OSS.6233.25.2012.MP 25-10-2012 od 2012-10-25 do 2022-10-25 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyradowskiego

OŚ.622.7.2012.MP 29-11-2012 od 2012-11-29 do 2022-11-29 Starosta Powiatu Żyrardowskiego

PŚ-IV.7244.19.2012.PS 19-06-2012 od 2012-06-19 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.35.2012.PS 18-10-2012 od 2012-10-18 do 2013-10-17 Marszałek Woj. Mazow

PŚ-IV.7244.37.2013.PS 18-07-2013 od 2013-07-18 do 2014-07-17 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7244.39.2012.PS 26-09-2012 od 2012-09-26 do 2013-06-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.6620/51/2004 05-05-2004 od 2004-05-05 do 2014-05-05 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

198001R15  1 437,1090

4460



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 562 Kompostownia odpadów organicznych 

zbieranych selektywnie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin146348721

Kompostownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOS.6233.38.2013 12-02-2014 od 2014-02-12 do 2024-01-31 Starosta Wołomiński

WOS.6233.39.2013 28-01-2014 od 2014-01-28 do 2024-12-31 Starosta Wołomiński

WOS.6233.7.2012 18-04-2012 od 2012-04-18 do 2022-03-31 Starosta Wołomiński

WOS-7613-10/377/04/03 22-03-2004 od 2004-03-22 do 2014-02-28 Starosta Wołomiński

WOŚ-7613-10/377/04/03 22-03-2004 od 2004-03-22 do 2014-02-28 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200201R3  1 496,9700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 563 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin146348721

Sortownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOS.6233.38.2013 12-02-2014 od 2014-02-12 do 2024-01-31 Starosta Wołomiński

4461



WOS.6233.39.2013 28-01-2014 od 2014-01-28 do 2024-12-31 Starosta Wołomiński

WOS.6233.7.2012 18-04-2012 od 2012-04-18 do 2022-03-31 Starosta Wołomiński

WOS-7613-10/377/04/03 22-03-2004 od 2004-03-22 do 2014-02-28 Starosta Wołomiński

WOŚ-7613-10/377/04/03 22-03-2004 od 2004-03-22 do 2014-02-28 Starosta Wołomiński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200101R12  837,4300

200102R12  980,1600

200139R12  701,9260

200301R12  8 605,9440

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 564 Linia do recyklingu na mokro

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 2a, 05-825 Natolin146460240

Młyn Linia do recyklingu na mokro

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R4  2,4000

170411R4  4,3250

4462



191204R4  2,5850

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 565 Skórarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 2a, 05-825 Natolin146460240

Skórarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160216R4  5,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 566 Instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chrzanowska , Grodzisk Mazowiecki  25 000,00146470221

Kompostownia Dano

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WOŚ.6233.13.2013  Dec 

Nr 16/13

26-04-2013 od 2013-04-26 do 2023-04-26 Starosta Grodziski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190802D8  5,0000

4463



191211D8  91,0000

191212D8  91,0000

200201D8  132,7000

200301D8  9 488,5000

200303D8  313,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 567 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa  4 400,00146505050

Stacja demontazu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  153,5050

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 568 kompaktowanie styropianu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STYROPIANOWA 1, ADAMOWICE, 

96-320 MSZCZONÓW

170284669

Kompaktor barbara

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4464



O.Ś.622.13.2011.AW 28-09-2011 od 2011-09-28 do 2021-09-28 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  26,1900

150102R14  347,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 569 kompaktowanie styropianu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STYROPIANOWA 1, ADAMOWICE, 

96-320 MSZCZONÓW

170284669

Kompaktor teresa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O.Ś.622.13.2011.AW 28-09-2011 od 2011-09-28 do 2021-09-28 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  35,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 570

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Mickiewicza 31/41, Żyrardów  7 000,00170284669

Młyn i kruszrka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4465



O.Ś.622.12.2011.AW 09-09-2011  do 2021-09-09 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

O.Ś.IV/7631-O-8/05 07-04-2005  do 2015-04-07 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

OŚ.622.2.2012.MP 27-02-2012 od 2011-09-09 do 2021-09-09 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120105R14  24,4680

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 571 Linia technologiczna do recyklingu 

rozpuszcz.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

39, Rojków, 05-326  1 000,00220817452

RWA-1600L

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

276/12/PŚ.O 02-06-2012 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070104R2  18,6500

070604R2  73,5000

080121R2  0,4400

140603R2  4,8900

140605R2  29,2400

4466



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 572

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Radzymińska 122/124, Warszawa243010243

Kruszarka Szczękowa-gąsiennicowa EXTEC

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  4 271,6700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 573 ZAKŁAD MECHANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. STARZYŃSKIEGO 14, 08-110 Siedlce  3 500,00243355670 00027

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW W 3

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/DW/7670-16/09 16-10-2013  do 2015-06-30 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2 977,2000

160106R12  488,2900

4467



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 574 ZAKŁAD MECZANICZNEGO 

PRZETWARZANIA ODPADÓW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. DŁUGA 12, 09-400 PŁOCK272361900

LINIA BITUMICZNA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WGK II 7660/59/04,../8/08 02-07-2004 od 2004-07-02 do 2014-06-30 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

WGK.II.7660/176/09 25-09-2009  do 2014-06-30 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

WGK.II.7660/8/08 19-02-2008  do 2014-06-30 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

WKŚ-I.6233.35.2012.EC 21-09-2012 od 2012-09-21 do 2022-09-20 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070299R14  339,1900

100117R14  56,6200

150102R14  9,5320

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 575 Linia do recyklingu odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHRZANOWSKIEGO 8b, 04-392 

WARSZAWA

 600,00273243857

Linia do recyklingu odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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OŚ-II.6233.64.2012.BBE 25-05-2012  do 2022-05-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020699R12  416,6530

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 576 inny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zubrzyckiego 4, Radom  168 000,00273316094

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.AG.7660-106/05 05-01-2009  do 2018-12-31 PREZYDENT  MIASTA RADOM

OŚR.II.AG.7660-106/05 05-01-2009 od 2009-01-05 do 2018-12-31 PREZYDENT  MIASTA RADOM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  0,0000

100117R5  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 577 inny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Potrzebna 55, Warszawa  168 000,00273316094

Węzeł betoniarski
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-III-GCI-76614/5-4/09 24-02-2009 od 2009-02-24 do 2019-01-31 Prezydent m.st. Warszawa

OŚ-III-GCI-76614/5-4/09 24-02-2009 od 2009-02-24 do 2019-01-31 Prezydent m.st.Warszawa

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  185,9400

100117R5  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 578 Kruszarka szczękowa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Radzymińska 122/124, Warszawa  7 000,00273726550

Kruszarka szczękowa gąsienicowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

162/OŚ/2012 24-02-2012  do 2012-12-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R14  508,7000

170102R14  136,5000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 579 Kruszarka szczękowa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Radzymińska 122/124, Warszawa  20 000,00273726550

Kruszarka szczękowa gąsienicowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

162/OŚ/2012 24-02-2012  do 2012-12-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 580 Zakład Mechanicznego Przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa , Nowa Wieś, 

Olszewo-Borki

276627357

Brykieciarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6233.3.2011 11-03-2011 od 2011-03-11 do 2021-02-28 Starostwo Powiatowe Ostrołęka

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R14  3,0300
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 581 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa , Nowa Wieś, 

Olszewo-Borki

276627357

Brykieciarka peleciarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6233.3.2011 11-03-2011 od 2011-03-11 do 2021-02-28 Starostwo Powiatowe Ostrołęka

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R14  2 379,7400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 582 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Ekologiczna 2, Błonie  15 850,00276730380

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

120/13/PŚ.Z 18-09-2013 od 2013-09-18 do 2022-11-16 Marszałek Województwa Mazowieckiego

157/12/PŚ.Z 17-11-2012 od 2012-11-17 do 2022-11-16 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160211R12  2 825,4350

4472



160213R12  382,8900

160214R12  1 006,0380

200123R12  4 944,4670

200135R12  559,1720

200136R12  3 287,5430

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 583 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

,  2 200,00290609354

stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

18/2005 28-07-2005  do 2015-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

65/12/PŚ.Z 21-06-2012  do 2015-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 395,6820

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 584 węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Potrzebna 57 57, Warszawa290622478

instalacja do produkcji betonu
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WSI.4720.8.2011.MG.5 08-08-2011  do 2021-08-08 RDOŚ w Warszawie

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  2 712,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 585 węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zawodzie 9, Warszawa290622478

instalacja do produkcji betonu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-BBE/76614/104-4/0

9

29-12-2009  do 2019-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  2 765,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 586 węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Spedycyjna 10, Warszawa290622478

instalacja do produkcji betonu

4474



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-BBE/76614/104-4/0

9

29-12-2009  do 2019-10-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  4 851,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 587

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ORDONA 2A, WARSZAWA  50 000,00291115720

STRZĘPIARKA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II-MRO-76615/3-2/10 26-08-2009  do 2015-02-28 PREZYDENT M.ST. WASZAWY

WŚR.V.UR.6620/154/200

7

28-11-2007  do 2017-11-27 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120199R4  1 000,0000

160117R4  1 600,1800

170405R4  23 373,2600

170407R4  30,4000

4475



200140R4  613,5400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 588 Instalacja do produkcji kompostu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Strożęcin, Raciąż292461996

Instalacja do produkcji kompostu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6233.21.2011 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2021-12-12 Starostwo Powiatowe w Płońsku

RŚ.6233.22.2011 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2021-12-12 Starostwo Powiatowe w Płońsku

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020305R3  1 289,5000  322,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 589 Instalacja do produkcji kompostu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Strożęcin, Raciąż292461996

Instalacja do produkcji kompostu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6233.21.2011 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2021-12-12 Starostwo Powiatowe w Płońsku

RŚ.6233.22.2011 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2021-12-12 Starostwo Powiatowe w Płońsku
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160306R3  179,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 590 Instalacja do produkcji kompostu 

(Strożęcin)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Strożęcin, Raciąż292461996

Instalacja do produkcji kompostu (Strożęcin)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6233.21.2011 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2021-12-12 Starostwo Powiatowe w Płońsku

RŚ.6233.22.2011 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2021-12-12 Starostwo Powiatowe w Płońsku

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  19 648,4000  3 929,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 591 Instalacja do produkcji nawozu 

organiczno-mineralnego (Kazanów)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Strożęcin, Raciąż292461996

Instalacja do produkcji nawozu 

organiczno-mineralnego (Kazanów)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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RŚ.6233.21.2011 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2021-12-12 Starostwo Powiatowe w Płońsku

RŚ.6233.22.2011 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2021-12-12 Starostwo Powiatowe w Płońsku

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R14  14 712,1000  2 942,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 592 Mobilna instalacja do produkcji 

nawozu organiczno-mineralnego 

(Strożęcin)

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Strożęcin, Raciąż292461996

Mobilna instalacja do produkcji nawozu 

organiczno-mineralnego (Strożęcin)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6233.21.2011 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2021-12-12 Starostwo Powiatowe w Płońsku

RŚ.6233.22.2011 12-12-2011 od 2011-12-12 do 2021-12-12 Starostwo Powiatowe w Płońsku

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R14  9 335,1000  1 867,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 593 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 36, Szydłowiec, 292691710

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne 

"Womar"
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-V.7243.2.2012.AT 27-06-2012  do 2022-06-27 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R15  259,2480

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 594

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 4, Radom,  200,00356696218

STACJONARNA- TERMICZNE PRZETWARZANIE 

ODPADÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.AG.7660-42/07 19-11-2007 od 2007-11-19 do 2017-10-31 PREZYDENT  MIASTA RADOM

OŚR.II.AG.7661-8/10 01-07-2010 od 2008-11-04 do 2017-10-31 PREZYDENT MIASTA RADOMIA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

120101R11  48,6400

170405R11  31,2200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 595 Instalacja:podajnik, młyn do 

rozdrabniania odpadów 

styropianowych, silos

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Brzeska 97A, Siedlce  138,00357033260

Instalacja do odzysku odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GK.ROŚ.6233.8.2013 29-11-2013 od 2013-11-29 do 2023-11-28 Prezydent Miasta Siedlce

ZM.ROŚ.7660-46/06, zm 08-09-2006  do 2016-09-07 PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170604R14  2,6800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 596

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Potrzebna 55, 02-448 Warszawa357121997

Węzeł betoniarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 597

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

172, Zbożenna, 26-400 Przysucha370373361

NOŻE TASMOWE, MASZYNA SZYJĄCA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS.V.7644/26A/2004 16-08-2004 od 2004-08-16 do 2014-08-31 STAROSTA PRZYSUSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040108R14  49,0000

040209R14  20,3100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 598 Zakłda mechanicznedo przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków  5 000,00490440038

WMB AMMANN 160-240

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

62/2005 16-03-2005 od 2005-03-16 do 2015-02-28 Starosta Pruszkowski

63/2005 17-03-2005 od 2005-03-17 do 2015-02-28 Starosta Pruszkowski
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170182R14  79,0000

170302R14  3 222,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 599 Prtwarzanie mechaniczne i termiczne 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chełmżyńska 249, 05-800 Warszawa  95 000,00490440038

WMB AMMANN Uniwersal 320

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS-II-BBE/6221/48-4/11 22-07-2011 od 2011-07-22 do 2012-08-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

OŚ-II-GO-gc/7637/1-Rb/32

69/03

13-06-2003  do 2013-05-31 PREZYDENT MIASTA ST.WARSZAWY

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 600 Produkcja Styropianu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 5, 

CIĘCIWA, 05-200 WOŁOMIN

 200,00510525334

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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151/04 24-04-2004 od 2004-04-24 do 2014-03-31 Starosta Powiatu Wołomińskiego

392/06 27-09-2006 od 2006-09-27 do 2014-03-31 Starosta Powiatu Wołomińskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  0,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 601 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakolejowa 23, Wyszków  120 000,00519544043

Stacja udatniania stłuczki szklanej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2013 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2022-12-31 Starosta Powiatu Wyszkowskiego

OS.6233.13.2011 21-09-2011 od 2011-09-21 do 2020-01-31 Starosta Wyszkowski

OS.I.7671/1/10 01-03-2010 od 2010-03-01 do 2020-01-31 Starosta Wyszkowski

OS.II.7671/1/10 01-03-2010 od 2010-03-01 do 2020-01-31 Starosta Wyszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R12  82 279,4500

170202R12  23,3900

191205R12  3 737,0000

200102R12  1 827,9000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 602 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakolejowa 23, Wyszków  20 000,00519544043

Stacja uzdatniania stłuczki szklanej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6220.1.2013 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2022-12-31 Starosta Powiatu Wyszkowskiego

OS.6233.13.2011 21-09-2011 od 2011-09-21 do 2020-01-31 Starosta Wyszkowski

OS.I.7671/1/10 01-03-2010 od 2010-03-01 do 2020-01-31 Starosta Wyszkowski

OS.II.7671/1/10 01-03-2010 od 2010-03-01 do 2020-01-31 Starosta Wyszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160120R12  16,4600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 603 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pożarowa 10, Warszawa  15 000,00531238897

wytwórnia betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II.6233.16.2013.JDM 22-01-2013 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-BBE/76615/19-3/10 07-05-2010  do 2020-03-31 Prezydent m. st. Warszawy
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R11  8 994,2600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 604 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pożarowa 10, Warszawa  5 000,00531238897

wytwórnia betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II.6233.16.2013.JDM 22-01-2013 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-BBE/76615/19-3/10 07-05-2010  do 2020-03-31 Prezydent m. st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R11  8 994,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 605 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pożarowa 10, Warszawa  30 000,00531238897

wytwórnia betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II.6233.16.2013.JDM 22-01-2013 Prezydent m. st. Warszawy
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OŚ-II-BBE/76615/19-3/10 07-05-2010  do 2020-03-31 Prezydent m. st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R11  51 346,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 606 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pożarowa 10, Warszawa  30 000,00531238897

wytwórnia betonu towarowego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ-II.6233.16.2013.JDM 22-01-2013 Prezydent m. st. Warszawy

OŚ-II-BBE/76615/19-3/10 07-05-2010  do 2020-03-31 Prezydent m. st. Warszawy

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R11  27 126,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 607

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 49/51, Piastów  14,00532402910

magazyn wyrobów gotowych, młote, urządzenie do 

wyrywania gwoździ
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

345/2007 16-10-2007  do 2017-10-15 Starosta Pruszkowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R14  1,0090

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 608 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stacyjna 18, Ostrów Mazowiecka, 07-300  550,00550034250

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.UR.6620/111/200

7

07-08-2007  do 2017-08-06 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  107,5130

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 609 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Graniczna 1, 07-410 Ostrołęka550066250

Instalacja do demontażu pojazdów
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Dec Wojewody Mazow Nr 

50

31-03-2006 od 2006-03-31 do 2016-03-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  382,1650

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 610 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

18 c, Myszyniec Stary, 07-430 Myszyniec  420,00550201110

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

40/12/PŚ.Z 12-04-2012  do 2022-04-11 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  14,2550

160106R12  7,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 611 Instalacja do recyklingu odpadów 

tworzyw sztucznych

29A, ŻEBRY CHUDEK, 07-416 Nowa Wieś 

Zachodnia

 2 055,00550306084

Instalacja do recyklingu odpadów tworzyw 

sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6233.21.2012 06-06-2012 od 2012-06-06 do 2022-05-31 Starosta Ostrołęcki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  126,6020

150102R3  392,0320

170203R3  5,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 612

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RUCZAJOWA 11, 07-200 WYSZKÓW550320990

Kocioł CO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.7623/41/05/06 17-02-2006  do 2016-02-17 Starosta Wyszkowski

RG.II.7623/16/06 20-03-2006  do 2016-03-15 STAROSTA WYSZKOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  0,1000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 613 OGRZEWCZA

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GRABOWA 22 , 06-200 MAKÓW 

MAZOWIECKI

550327028

KOCIOŁ WODNY STALOWY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  64,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 614

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szosa Ciechanowska 13, 06-300 

Przasnysz

 900,00550328217

Korowarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6233.17.5.2012 23-10-2012  do 2016-08-31 Starosta Przasnyski

ROŚ.7644-I-38/1/06 09-10-2006  do 2016-08-31 STAROSTA PRZASNYSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170411R12  2,9200
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 615

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szosa Ciechanowska 13, 06-300 

Przasnysz

 50,00550328217

Piec grzewczy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6233.17.5.2012 23-10-2012  do 2016-08-31 Starosta Przasnyski

ROŚ.7644-I-38/1/06 09-10-2006  do 2016-08-31 STAROSTA PRZASNYSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  3,1400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 616

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szosa Ciechanowska 13, 06-300 

Przasnysz

 900,00550328217

Prasa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6233.17.5.2012 23-10-2012  do 2016-08-31 Starosta Przasnyski

ROŚ.7644-I-38/1/06 09-10-2006  do 2016-08-31 STAROSTA PRZASNYSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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160304R12  21,1200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 617

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Szosa Ciechanowska 13, 06-300 

Przasnysz

 900,00550328217

Prasa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6233.17.5.2012 23-10-2012  do 2016-08-31 Starosta Przasnyski

ROŚ.7644-I-38/1/06 09-10-2006  do 2016-08-31 STAROSTA PRZASNYSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170407R12  13,6700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 618 Instalacja do odlewania i kucia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GEN. Z. PADLEWSKIEGO 86A, 07-410 

OSTROŁĘKA

 120,00550328482

odlewnia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GKOŚ.6621.3.2012 21-06-2012 od 2012-06-21 do 2022-05-31 PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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170401R4  24,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 619

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stefana Batorego 9, 05-240 Tłuszcz  35 000,00550377687

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  0,1300

150203R12  0,0300

170204R12  175,8800

191212R12

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 620 Instalacja do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wspólna 1, Tłuszcz  35 000,00550377687

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./AW/7670-370.4/10 22-12-2010 od 2010-12-22 do 2020-12-20 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191212R12  2 371,6500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 621 Piec do wytopu mosiądzu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PADLEWSKIEGO 86B, 07-410 

OSTROŁĘKA

 200,00550381068

Piec indukcyjny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GKOŚ.7661-39/08 16-03-2009  do 2019-02-28 PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  110,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 622 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Traugutta 59, 07-410 Ostrołęka550385221

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/DW/7670-62/09 09-07-2010  do 2016-07-25 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.V.UR.6620/107/200

6

25-07-2006  do 2016-07-25 Wojewoda Mazowiecki
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WŚR.V.UR.6620/89/2007 22-06-2007  do 2016-07-25 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  12,5780

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 623 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lubiejewska 63, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka

550386692

P.P.H-U-T. "DŁUGPOL" Ryszard Długołęcki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.EE.6620/46/2007 19-03-2007  do 2017-03-19 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  12,4660

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 624 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Lubiejewska 63, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka

550386692

P.P.H-U-T. "DŁUGPOL" Ryszard Długołęcki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.EE.6620/46/2007 19-03-2007  do 2017-03-19 Wojewoda Mazowiecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  12,4660

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 625 zakład fermentacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kurpiowska 21, 07-410 OSTROŁĘKA  200 000,00550388739

Miejska oczyszczalnia ściekow w Osrołęce

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

GKOŚ.6233.14.2011 17-05-2011  do 2021-04-30 PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKA

PŚ-IV.7243.83.1.2011.PS 09-01-2012 od 2012-01-09 do 2022-01-08 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190899R3  1 065,3500  1,4920

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 626 Instalacja do spalania drewna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 41d, 06-300 Przasnysz550392215

Moderator Hajnówska A250

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  8,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 627

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Guzowatka, 05-252 Dąbrówka  150,00550398057

Cegielnia-cala linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

368/08 08-08-2008  do 2018-07-30 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

WOŚ-7613-23/09 09-12-2009  do 2013-05-31 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R14  6,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 628

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Guzowatka, 05-252 Dąbrówka  500,00550398057

Cegielnia-cala linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

368/08 08-08-2008  do 2018-07-30 STAROSTA WOŁOMIŃSKI
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WOŚ-7613-23/09 09-12-2009  do 2013-05-31 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101208R5  59,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 629

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Guzowatka, 05-252 Dąbrówka  800,00550398057

Cegielnia-cala linia technologiczna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

368/08 08-08-2008  do 2018-07-30 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

WOŚ-7613-23/09 09-12-2009  do 2013-05-31 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R14  25,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 630

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Guzowatka, 05-252 Dąbrówka  15,00550398057

Cegielnia-piec wypalowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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368/08 08-08-2008  do 2018-07-30 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

WOŚ-7613-23/09 09-12-2009  do 2013-05-31 STAROSTA WOŁOMIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  0,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 631 2 kotły WR-5-022

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BIAŁA 1, 07-300 OSTRÓW 

MAZOWIECKA

550398784

kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6220.5.2012 08-11-2012 od 2012-11-08 do 2022-11-08 Starosta Powiatu Ostrów Mazowiecka

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  1 874,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 632 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Handlowa 2, 07-420 Kadzidło  50,00550401530

Piece PIK-200Ms

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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ROŚ.6220.9.2012 12-11-2012 od 2012-11-12 do 2020-12-31 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

ROŚ.7644/O/37/2010 08-09-2010 od 2010-09-08 do 2015-05-31 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170402R4  0,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 633 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Handlowa 2, 07-420 Kadzidło  1 500,00550401530

PIece PIK-200Ms

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.6220.9.2012 12-11-2012 od 2012-11-12 do 2020-12-31 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

ROŚ.7644/O/37/2010 08-09-2010 od 2010-09-08 do 2015-05-31 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R4  480,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 634

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 21, 

07-401 OSTROŁĘKA

 220 000,00550412627

Makulaturownia

4500



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚ.I.KB/6640/28/05 27-03-2007  do 2017-03-27 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.KB/6640/28/05 19-07-2010  do 2017-03-27 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030308R3  19 971,7900

150101R3  58 121,4200

191201R3  135 667,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 635 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZEMYSŁOWA 3, 06-200 MAKÓW 

MAZ.

 500,00550435120

ST. DEM.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.EE.6620/125/200

7

25-09-2007 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR-O.6621/1/04 12-08-2004  do 2014-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  29,7850

4501



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 636 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Stolarska 6, 07-200 Wyszków  1 144,00550458517

stacja demontażu nr WWY/75

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.6233.10.2012 25-07-2012 od 2012-07-25 do 2022-05-31 Starosta Wyszkowski

PŚ.IV./AW/7670-15.7/09 08-04-2009 od 2009-04-08 do 2019-04-03 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.I.AZ/6602/7/09 30-06-2009 od 2009-06-30 do 2019-01-30 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  1 017,2020

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 637 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Moniuszki 104, 06-200 Maków 

Mazowiecki

 0,50550458983

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

79/12/PŚ.Z 29-06-2012  do 2022-06-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4502



160112R6  0,0400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 638 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Moniuszki 104, 06-200 Maków 

Mazowiecki

 48,00550458983

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

79/12/PŚ.Z 29-06-2012  do 2022-06-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160119R3  11,5400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 639 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Moniuszki 104, 06-200 Maków 

Mazowiecki

 420,00550458983

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

79/12/PŚ.Z 29-06-2012  do 2022-06-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160117R4  79,1500

4503



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 640 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Moniuszki 104, 06-200 Maków 

Mazowiecki

 48,00550458983

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

79/12/PŚ.Z 29-06-2012  do 2022-06-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160118R4  0,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 641 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Moniuszki 104, 06-200 Maków 

Mazowiecki

 0,60550458983

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

79/12/PŚ.Z 29-06-2012  do 2022-06-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

130205R9  0,7120

4504



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 642 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Moniuszki 104, 06-200 Maków 

Mazowiecki

 5,00550458983

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

79/12/PŚ.Z 29-06-2012  do 2022-06-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160601R4  1,5330

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 643 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Moniuszki 104, 06-200 Maków 

Mazowiecki

 400,00550458983

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

79/12/PŚ.Z 29-06-2012  do 2022-06-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R4  138,9550

4505



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 644 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Moniuszki 104, 06-200 Maków 

Mazowiecki

 15,00550458983

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

79/12/PŚ.Z 29-06-2012  do 2022-06-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160120R5  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 645 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Moniuszki 104, 06-200 Maków 

Mazowiecki

 18,00550458983

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

79/12/PŚ.Z 29-06-2012  do 2022-06-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R3  5,7200

4506



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 646 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Moniuszki 104, 06-200 Maków 

Mazowiecki

 0,41550458983

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

79/12/PŚ.Z 29-06-2012  do 2022-06-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160107R12  0,0330

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 647

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

51, Dłutówka, 06-320 Baranowo  800,00550702911

Kocioł do spalania trocin

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7644/o/34/2010 16-08-2010  do 2020-07-31 STAROSTA OSTROŁĘCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  155,0000

4507



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 648

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3a, Pniewnik,  900,00550714133

kocioł

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.7644-5/2/08 10-07-2008 od 2008-07-10 do 2018-07-24 STAROSTA WĘGROWSKI

ŚRB.7644-3/7/08 07-11-2008 Starosta Węgrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  199,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 649 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. I Armii Wojska Polskiego 140A, 07-200 

Wyszków

 1 320,00550714251

Stal-mat

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

70 28-03-2008 od 2008-03-28 do 2018-03-28 WOJEWODA MAZOWIECKI

OŚ.II.7623/4/06 07-09-2006  do 2016-08-31 STAROSTA WYSZKOWSKI

WŚR.III.AZ/6620/58/08 25-11-2008 od 2008-11-25 do 2018-03-28 WOJEWODA MAZOWIECKI

4508



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R15  815,8650

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 650 Instalacja do kompostowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. B. Prusa 66, Ostrów Mazowiecka  3 000,00550733679

KOmposter odpadów organicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/KS/7600-177/08 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7243.42.3.2011.BS 18-06-2001 od 2001-06-18 Marszałek Województwa Marszałkowskiego

PŚ-IV.7243.42.3.2011.BS 18-06-2001 od 2001-06-18 do 2020-07-08 Marszałek Województwa Marszałkowskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R3  99,8800

191207R3  114,0900

191212R3  999,5300

200201R3  260,7200

4509



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 651 Sortownia odpadów zmieszanych w 

tym komunalnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. B. Prusa 66, Ostrów Mazowiecka  25 000,00550733679

Stacja segregacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/KS/7600-177/08 11-06-2010 od 2010-06-11 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7243.42.3.2011.BS 18-06-2001 od 2001-06-18 Marszałek Województwa Marszałkowskiego

PŚ-IV.7243.42.3.2011.BS 18-06-2001 od 2001-06-18 do 2020-07-08 Marszałek Województwa Marszałkowskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  350,2400

200101R12  57,3200

200102R12  61,7800

200139R12  55,0400

200301R12  8 697,8000

200307R12  8,8400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 652

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polna 17a, 06-300 Przasnysz550781968

Stacja demontażu pojazdów

4510



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

80/12/PŚ.Z 29-06-2012  do 2022-06-28 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  64,0550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 653 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wierzbowa 6, Drężewo, 07-415 

Olszewo-Borki

 50,00551284367

STACJONARNE URZĄDZENIE TECHNICZNE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V./DW/7670-1/10 06-10-2010  do 2020-10-06 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R15  7,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 654 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wierzbowa 6, Drężewo, 07-415 

Olszewo-Borki

 450,00551284367

STACJONARNE URZĄDZENIE TECHNICZNE

4511



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V./DW/7670-1/10 06-10-2010  do 2020-10-06 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  188,7550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 655 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Składowa 4, Ławy, 07-411 Rzekuń551294957

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Dec Wojewody Mazow. 

Nr 43

20-12-2005 od 2005-12-20 do 2015-12-20 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  962,4420

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 656 Linia sortownicza do produkcji paliw 

alternatywnych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka  120 000,00551318936

Linia sortownicza do produkcji paliw alternatywnych

4512



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307R12  2 389,8000

070213R12  104,9000

150101R12  1 167,4000

150102R12  3 277,9000

150104R12  215,0000

150105R12  6,5000

150106R12  204,7000

150107R12  445,4000

160103R12  94,9000

160119R12  1,5000

160304R12  617,0000

170203R12  0,8000

191209R12  3 598,2000

191210R12  7 462,7000

191212R12  40 331,5000

200101R12  210,0000

4513



200102R12  48,9000

200111R12  0,2000

200139R12  607,1000

200140R12  10,6000

200301R12  46 276,7000

200307R12  318,9000

200399R12  323,7000

020304R3  8,9000

030105R3  0,5000

030311R3  2 556,1000

190801R3  45,9000

190805R3  136,4000

191212R3  8 454,7000

200201R3  884,8000

200302R3  80,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 657 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

42A, Czerwonka Włościańska, 06-232 

Czerwonka

 550,00551339424

stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4514



WŚR.V.AT.6620/6/2007 10-01-2007  do 2016-12-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  196,5900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 658 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

42A, Czerwonka Włościańska, 06-232 

Czerwonka

 55,00551339424

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.AT.6620/6/2007 10-01-2007  do 2016-12-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  0,5200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 659 termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakolejowa 23, Wyszków  45 000,00570178794

Wytop w wannie szklarskiej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OS.I.7623/10/09 27-05-2009 od 2009-05-27 do 2019-04-30 Starosta Powiatu Wyszkowskiego

4515



OŚ-7644/2d/06 20-12-2006 od 2006-12-20 do 2016-12-20 Starosta Powiatu Wyszkowskiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150107R5  25 266,3400

191205R5  4 961,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 660 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin  200,00610005040

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.I.7644-3/50/2007 21-06-2007 od 2007-06-21 do 2017-06-21 Starosta Płocki

PŚ.V/AT/7670-43/09 27-12-2012 od 2012-12-27 do 2015-08-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/DW/7670-43/09 28-05-2010 od 2010-05-28 do 2015-05-31 Marszałek Woj. Mazowieckiego

PŚ.V/DW/7670-43/09 28-05-2010 od 2010-05-28 do 2015-08-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WSR-P/6620/27/05 29-08-2005 od 2005-08-29 do 2015-08-31 Wojowoda Mazowiecki

WŚR-P/6620/27/05 29-08-2005 od 2005-08-29 do 2015-08-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  166,9190
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 661 Instalacja mechaniczna do 

rozdrabniania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Otolińska 25, Płock  2 500,00610015423

WEIMA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.II.7644-3/150/2009 25-09-2009  do 2019-09-25 STAROSTA PŁOCKI

ŚR-II.6233.40.2011 28-12-2011 od 2011-12-28 do 2021-12-27 STAROSTA PŁOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  385,6300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 662 mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Rachocin,  25 000,00610017379

RZGO Sortownia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V./KS/7600-14/08 30-06-2008  do 2014-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V./KS/7600-14/08 08-04-2010 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V.WŚ/7600-14/08 25-11-2011 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V.WŚ/7600-14/08 16-12-2011 Marszałek Województwa Mazowieckiego

4517



PŚ.V/WŚ/7600-14/08 25-11-2011  do 2014-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/WŚ/7600-14/08 16-12-2011  do 2014-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ/V/AT/7600-14/08 24-09-2010 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR-P/6620/34/04 25-11-2004  do 2009-06-30 Wojewoda Mazowiecki

WŚR-P/6620/8/2003 30-06-2003 od 2003-06-30 do 2009-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

ZŚ.7644-1-10/10 09-06-2010  do 2019-06-30 Starosta Sierpecki

ZŚ.7644-1-10/10 09-06-2010  do 2019-07-31 STAROSTA SIERPECKI

ZŚ.7644-1-19/09 19-08-2009  do 2019-07-31 STAROSTA SIERPECKI

ZŚ.7644-1-20/09 31-07-2009  do 2019-06-30 STAROSTA SIERPECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R15  1,3400

150102R15  4,2800

200101R15  106,0600

200139R15  161,2800

200301R15  9 029,7600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 663 INSTALACJA DO RECYKLINGU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

15 A, KOZICE, 09-500 GOSTYNIN  80,00610021665

Linia do regranulacji
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO.7644-10/03 20-03-2003 od 2003-03-20 do 2013-03-31 Starosta Gostyniński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  3,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 664 INSTALACJA DO RECYKLINGU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

15 A, KOZICE, 09-500 GOSTYNIN  70,00610021665

Linia do regranulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO.7644-10/03 20-03-2003 od 2003-03-20 do 2013-03-31 Starosta Gostyniński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  3,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 665 INSTALACJA DO RECYKLINGU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

15 A, KOZICE, 09-500 GOSTYNIN  90,00610021665

MŁYN
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO.7644-10/03 20-03-2003 od 2003-03-20 do 2013-03-31 Starosta Gostyniński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  1,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 666 INSTALACJA DO RECYKLINGU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

15 A, KOZICE, 09-500 GOSTYNIN  80,00610021665

Młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO.7644-10/03 20-03-2003 od 2003-03-20 do 2013-03-31 Starosta Gostyniński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  2,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 667 INSTALACJA DO RECYKLINGU

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

15 A, KOZICE, 09-500 GOSTYNIN  25,00610021665

Zagęszczarka
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO.7644-10/03 20-03-2003 od 2003-03-20 do 2013-03-31 Starosta Gostyniński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  1,7400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 668 PRZETWARZANIE MECHANICZNE

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOSTROGAJ 14B, Płock, 09-402  1 500,00610030635

MŁYNY

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W.G.K.II.7662/30/03 13-08-2003  do 2013-08-14 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  64,5600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 669 produkcja ścierniwa do piaskowania

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WYSPIAŃSKIEGO 3, 09-405 PŁOCK  10 000,00610083940

suszarko-chłodziarka
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WGK.II.762/21/05 14-07-2005  do 2015-07-15 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100680R14  1 174,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 670 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Jaskółcza 5, Płock610110794

kron

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V./DW/7670-5/10 02-11-2010  do 2020-11-01 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V.7243.7.2013.DW 29-11-2013  do 2023-11-29 Marszałek Woj. Maz.

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  91,9660

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 671

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

92, MASZEWO DUŻE, 09-400 PŁOCK  400,00610197269

Stacja demontazu pojazdow
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

59 12-01-2007  do 2017-01-12 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  27,1900

160106R12  0,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 672 Instalacja regeneracji olejów 

odpadowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK  20 000,00610204868

Instalacja "Petroil" sp. z o.o. w Płocku

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

14/13/PŚ.Z 18-01-2013 od 2012-12-06 do 2021-05-11 Marszałek Województwa Mazowieckiego

164/12/PŚ.Z 06-12-2012 od 2012-12-06 do 2021-05-11 Marszałek Województwa Mazowieckiego

47/11/PŚ.Z 12-05-2011 od 2011-05-12 do 2021-05-11 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WKŚ-I.6233.2013.EC 12-03-2013 od 2013-03-12 do 2017-07-02 Prezydent Miasta Płock

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

050103R9  1 909,5400

070108R9  588,5800
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130205R9  139,2200

130208R9  356,5000

130307R9  58,1400

130899R9  183,9200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 673 Instalacja do mieszania suchych 

mieszanek budowlanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOWALSKA 9, 09-500 GOSTYNIN  150 000,00610221460

Linia do produkcji suchych mieszanek budowlanych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO.7644-17/09/13 21-04-2009 od 2009-04-21 do 2019-04-21 Starosta Gostyniński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  8 387,3600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 674 Demontaż pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

47, Białasy, 09-200 Sierpc610230481

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR-P/6620/31/05 10-10-2005  do 2015-10-31 Wojewoda Mazowiecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  308,2400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 675

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

3A, Studzieniec, 09-200 Sierpc  1 700,00610245063

Stacja Demontażu Pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

134/13/PŚ.Z 14-10-2013  do 2023-10-14 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  745,2080

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 676 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

10, Niesłuchowo, 09-470 Bodzanów  500,00610254033

Diagmer

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 677

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

10, Niesłuchowo, 09-470 Bodzanów  100,00610254033

Diagmer

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  45,4650

160106R12  0,6550

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 678

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

45, Babiec Piaseczny, 09-200 Sierpc  30,00610275822

Piec wypałowy/produkcja ceramiki budowlanej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R14  3,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 679

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

45, Babiec Piaseczny, 09-200 Sierpc  290,00610275822

Piec wypałowy/produkcja ceramiki budowlanej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101208R14  59,9000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 680 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

10, STRZAŁKI, 09-500 GOSTYNIN  1 000,00610351836

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

32 05-09-2005  do 2015-08-31 WOJEWODA MAZOWIECKI

75 30-01-2009  do 2019-01-30 WOJEWODA MAZOWIECKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160106R14  20,8790

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 681 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

10, STRZAŁKI, 09-500 GOSTYNIN  950,00610351836

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

32 05-09-2005  do 2015-08-31 WOJEWODA MAZOWIECKI

75 30-01-2009  do 2019-01-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  290,3840

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 682

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOSTROGAJ 10, 09-400 Płock610370176

maszyna do napychania poduch

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WGK.II.7662/5/08 15-02-2008 od 2008-02-15 do 2018-02-15 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
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WKŚ.I.6233.1.2012.MZ 11-01-2012 od 2012-01-11 do 2022-01-10 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040222R14  25,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 683 maszyny produkcyjne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

16, Bronowo Kmiece, 09-411 Biała k/Płocka  120,00610388443

Linia do produkcji folio

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.II.7644-3/149/2010 17-12-2010  do 2020-12-17 STAROSTA PŁOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191201R14  15,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 684 maszyna do regranulacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

16, Bronowo Kmiece, 09-411 Biała k/Płocka  270,00610388443

Linia do regranulacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.II.7644-3/149/2010 17-12-2010  do 2020-12-17 STAROSTA PŁOCKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  189,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 685 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

42, Kobierniki, 09-413 Sikórz  64 000,00610395236

Zakład Utylizacji Odpadów Komun. w Kobiernikach 

k/Płocka Sp. z o.o.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

350/12/PŚ.O 11-07-2012 od 2012-07-11 do 2021-03-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

nr 27/10/PŚ 21-04-2010  do 2012-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.IV./BS/7670-259.13/1

0

21-03-2011 od 2011-03-21 do 2021-03-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-150/08 04-07-2012  do 2014-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7243.38.2.2011.BS 31-05-2011 od 2011-05-31 do 2021-03-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.I.KB/6640/16/06 07-05-2007  do 2012-12-31 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.KS/6640/71/07 31-12-2007  do 2012-12-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R14  238,7200

200199R14  295,9400
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150101R15  89,8400

150102R15  824,9000

170203R15  5,4200

200110R15  1,3000

200139R15  7,4400

200301R15  41 972,4600

200303R15  18,6000

200307R15  492,8800

200399R15  737,8000

030105R3  10,7000

160380R3  0,3000

190801R3  5,1400

200108R3  74,7600

200201R3  1 666,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 686 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

68, Bożewo Nowe, Mochowo  1 000,00610986368

kocioł grzewczy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.1.2011 01-06-2011  do 2020-06-30 STAROSTA SIERPECKI
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ZŚ.7644-1-12/10 30-06-2010  do 2020-06-30 STAROSTA SIERPECKI

ZŚ.7644-1-24/10 28-10-2010  do 2020-06-30 STAROSTA SIERPECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R1  50,9300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 687 zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

68, Bożewo Nowe, Mochowo  1 000,00610986368

rębak do drewna

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.1.2011 01-06-2011  do 2020-06-30 STAROSTA SIERPECKI

ZŚ.7644-1-12/10 30-06-2010  do 2020-06-30 STAROSTA SIERPECKI

ZŚ.7644-1-24/10 28-10-2010  do 2020-06-30 STAROSTA SIERPECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R12  425,9400

150103R15  627,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 688

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

68, Bożewo Nowe, Mochowo610986368

stanowisko do odzyskiwania desek

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6220.1.2011 01-06-2011  do 2020-06-30 STAROSTA SIERPECKI

ZŚ.7644-1-12/10 30-06-2010  do 2020-06-30 STAROSTA SIERPECKI

ZŚ.7644-1-24/10 28-10-2010  do 2020-06-30 STAROSTA SIERPECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R12  102,0100

150103R14  136,7400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 689 Recykler RCA 1200

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dobrzyńska 15A, 09-411 PŁOCK  10 000,00611012409

Urządzenie do przerobu asfaltu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

188/12/PŚ.O 17-04-2012  do 2022-04-16 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ- 

IV.7244.14.3.2011.AW

21-04-2011 od 2011-04-21 do 2021-04-20 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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RŚ.II.6233.6.2011 26-04-2011 od 2011-04-26 do 2021-04-25 STAROSTA PŁOCKI

WGK.II.7662/13/05 02-05-2005  do 2014-08-04 Prezydent Miasta Płock

WGK.II.7662/32/04 04-08-2004  do 2014-08-04 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

WKŚ-I.6233.23/2012.MZ 23-05-2012  do 2014-08-04 Prezydent Miasta Płocka

WKŚ-I-6233.10.2011.MZ 15-04-2011 od 2011-04-15 do 2021-04-14 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  446,1900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 690 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 28, 09-400 PŁOCK  2 400,00611061365

UPZA - przewoźne urzadzenie do przerobu 

zerwanego asfaltu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./AW/7670-384.2/10 16-12-2010 od 2010-12-16 do 2020-12-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WGK.II.7660/96/10 08-12-2012 od 2012-12-08 do 2020-12-07 Prezydent Miasta Płocka

WKŚ-I.6233.8.2013.EC 11-04-2013  do 2023-04-10 Prezydent Miasta Płocka

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 691 Zaklad mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 28, 09-400 PŁOCK  72 000,00611061365

Zespół do produkcji tłucznia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./AW/7670-384.2/10 16-12-2010 od 2010-12-16 do 2020-12-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WGK.II.7660/96/10 08-12-2012 od 2012-12-08 do 2020-12-07 Prezydent Miasta Płocka

WKŚ-I.6233.8.2013.EC 11-04-2013  do 2023-04-10 Prezydent Miasta Płocka

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  1 030,0000

170405R5  485,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 692

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOLEJOWA 2A, 09-401 PŁOCK  2 500,00611186760

Starlinger Maris

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WGK.II.7662/36/05 06-05-2010  do 2020-05-04 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

WGKII7662/36/05 06-05-2010  do 2020-05-04 Prezydent M. Płock
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WGKII7662/52/10 08-06-2010  do 2020-05-04 Prezydent M. Płock

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  13,8000

120105R3

120199R3

150102R3  454,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 693 Linia sortująca-belująca

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kostograj 23, Płock  5 000,00611392286

Linia technologiczna BOA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WGK.II.7622/21/10 22-09-2010  do 2020-09-20 Prezydent Miasta Płock

WGK.II.7662/5/04 01-03-2004  do 2014-03-01 PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030307R12  80,0000

150101R12  162,1500

191201R12  251,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 694 Mechaniczny recykling

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

39, Nowa Biała, 09-411 Płock  6 000,00611412818

Linia do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.II.7644-3/133/2010 06-10-2010  do 2019-03-31 STAROSTA PŁOCKI

RŚ.II.7644-3/53/2009 31-03-2009 od 2009-03-31 do 2019-03-31 STAROSTA PŁOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  4 106,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 695 Biodegradacja odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK  15 900,00611418838

Biodegradacja

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV.7240.334.2012.PŚ 05-09-2012 od 2012-09-05 do 2022-08-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V.KS.7600-119/08 07-07-2011 od 2011-07-07 do 2015-09-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/EE/7600-119/08 29-06-2012 od 2012-06-29 do 2017-11-20 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS.7600-119/0818-

12-2012

18-12-2012 od 2012-12-18 do 2015-09-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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PŚ.V/KS/7600-119/08 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2015-09-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-119/08 19-12-2013 od 2013-12-19 do 2015-09-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-96/08 09-01-2009 od 2009-01-09 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-96/08 20-09-2010 od 2010-09-20 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-96/08 03-10-2013 od 2013-10-03 do 2014-07-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-V-7222.4.2012.KS 26-06-2012 od 2012-06-26 do 2022-06-25 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RŚ.6233.29.2012 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2022-12-21 Starosta Płoński

WSR.I.JB/6640/57/06 20-11-2007 od 2007-11-20 do 2017-11-20 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.JB/6640/57/06 20-11-2007 od 2007-11-20 do 2017-11-20 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170503R5  761,0800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 696 Rozdrabnianie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK  7 000,00611418838

Rozdrabnianie odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV.7240.334.2012.PŚ 05-09-2012 od 2012-09-05 do 2022-08-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V.KS.7600-119/08 07-07-2011 od 2011-07-07 do 2015-09-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/EE/7600-119/08 29-06-2012 od 2012-06-29 do 2017-11-20 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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PŚ.V/KS.7600-119/0818-

12-2012

18-12-2012 od 2012-12-18 do 2015-09-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-119/08 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2015-09-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-119/08 19-12-2013 od 2013-12-19 do 2015-09-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-96/08 09-01-2009 od 2009-01-09 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-96/08 20-09-2010 od 2010-09-20 do 2013-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.V/KS/7600-96/08 03-10-2013 od 2013-10-03 do 2014-07-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-V-7222.4.2012.KS 26-06-2012 od 2012-06-26 do 2022-06-25 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RŚ.6233.29.2012 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2022-12-21 Starosta Płoński

WSR.I.JB/6640/57/06 20-11-2007 od 2007-11-20 do 2017-11-20 Wojewoda Mazowiecki

WŚR.I.JB/6640/57/06 20-11-2007 od 2007-11-20 do 2017-11-20 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020382D13  0,0400

050103D13  150,4000

050106D13  185,9200

050109D13  222,3000  222,3000

050113D13  7,9600  7,9600

050116D13  27,5800

050199D13  87,2000  87,2000

061302D13  29,6000

070108D13  5,3800
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070110D13  64,2000

070199D13  0,0400

070208D13  1,0200

070213D13  177,5000

070280D13  0,9800

100104D13  2,1800

130501D13  10,8000

130502D13  4,6200

150102D13  11,2000

150110D13  11,0000

150202D13  13,7000

150203D13  3,1800

160305D13  0,2400

160509D13  14,0150

160708D13  2,2000  2,2000

160799D13  11,1800

168101D13  9,3800

190110D13  15,6600

190801D13  1,0400

190810D13  7,7600  7,7600

190813D13  358,4600  358,4600
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190905D13  29,4270

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 697 Instalacja do mechanicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Elektryczna 5, Ostrołęka  270 000,00630352168

Zakład Mechanicznego Przetwarzania Odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7644-I/53/1/2010/20

11

12-01-2011  do 2021-01-11 STAROSTA PRZASNYSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  0,0000

100117R14  155 723,3600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 698

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa  30 000,00630782880

Kruszarka HCI 90-75 LT/W

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

55/10/PŚ.O 22-04-2010  do 2020-04-22 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ.IV./EM/7670-244.1/10 17-08-2010  do 2020-08-16 Marszałek Województwa Mazowieckiego

PŚ-IV.7240.416.2.2011.E

M

16-11-2011 od 2011-11-16 do 2021-11-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R15  4 719,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 699

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOZIENICKA 5, 26-903 GŁOWACZÓW  600,00650240519

Ciag technologiczny urzadzen do regeneracji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLOŚ 7644/I/68/04 24-08-2004  do 2014-08-23 STAROSTA KOZIENICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R14  590,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 700

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RADOMSKA 13 , MAKOWIEC 10, 26-640 

SKARYSZEW

 1 800,00670008818

Linia do produkcji masy betonowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7240.455.1.2011.R

S

05-12-2011 od 2011-12-05 do 2021-12-04 Marszałek Województwa Mazowieckiego

ROŚ.I-O-7644/243/04 16-12-2004  do 2014-12-31 STAROSTA RADOMSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  648,4300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 701 Stacja domontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WOLANOWSKA 140, 26-600 RADOM  2 700,00670013699

Auto-Max-Neska

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

63 17-04-2007  do 2017-04-17 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 863,4430

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 702 kocioł UKS-200

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

31, 26-631 Jastrzębia  30,00670037100

Kotłownia opalania drewnem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.7644/56/2009 01-06-2009  do 2019-06-01 STAROSTA RADOMSKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R1  0,3500

030105R1  3,3000

030199R1  0,3600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 703 topienie żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26, Rawica Kolonia, 26-706 Tczów  240,00670042880

Piec zeliwiak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 704 topienie żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26, Rawica Kolonia, 26-706 Tczów  600,00670042880

Piec zeliwiak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020110R4  230,0000

100980R4  40,0000

160117R4  345,0000

170405R4  592,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 705 topienie żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26, Rawica Kolonia, 26-706 Tczów  360,00670042880

Piec zeliwiak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 706 topienie żeliwa

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26, Rawica Kolonia, 26-706 Tczów  40,00670042880

Piec zeliwiak
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 707

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BŁAZINY GÓRNE 12, 27-100 IŁŻA  1 000,00670055290

Instalacja do produkcji bloczków betonowych i 

pustaków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R5  0,0000

101314R5  0,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 708 młyn

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 7, 26-670 PIONKI  1 000,00670063289

GS/500/800

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.7644/111/2009 18-11-2009  do 2019-11-18 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R5  141,0750

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 709 młyn

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 7, 26-670 PIONKI670063289

Tur-4

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.7644/111/2009 18-11-2009  do 2019-11-18 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 710 kruszarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 7, 26-670 PIONKI670063289

UZZ914/55K

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.7644/111/2009 18-11-2009  do 2019-11-18 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 711 młyn

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 7, 26-670 PIONKI670063289

Weima 6S/45

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.7644/111/2009 18-11-2009  do 2019-11-18 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  131,5760
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 712 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1, ŁAGÓW, 26-704 PRZYŁĘK  2 000,00670069895

Stacjonarne urz±dzenia techniczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W¦R.V.UR.6220/127/2007 28-09-2007  do 2017-09-28 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  304,7900

160106R14  6,3400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 713 Rozdrabnianie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

49, DĄBROWA KOZŁOWSKA, 26-613 

Jastzręnia

 1 600,00670132040

Rębak bębnowy elektryczny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7644-O-/127/2008 23-10-2008  do 2018-10-23 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R15  1 273,7900
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 714 instalacja do produkcji betonu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MOKRA 2, 26-600 RADOM  120 000,00670134262

Węzeł betoniarski - 3 szt.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.AG.7660-20/07 18-06-2007  do 2017-05-31 PREZYDENT  MIASTA RADOM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101314R5  70,0000

101382R5  19,0000

101399R5  21,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 715 Zespół stacji urządzeń tech.

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOCHANOWSKIEGO 133, 26-930 

GARBATKA-LETNISKO

 300,00670137042

Kocioł wodny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLOŚ7644/I/36/10 07-06-2010  do 2020-06-06 Starosta Kozienice

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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030105R1  8,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 716 zakład do produkcji paliwa 

alternatwnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ZAKŁADOWA 7, 26-670 PIONKI  10 800,00670149217

instalacja do produkcji brykietu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6220.5.2013 30-10-2013  do 2023-10-30 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  218,7700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 717 kotłownia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ZAKŁADOWA 7, 26-670 PIONKI  400,00670149217

kocioł grzewczy typu EKOMAT o mocy cieplnej 

500kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6220.5.2013 30-10-2013  do 2023-10-30 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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030105R1  113,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 718

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

6, Sadków, 26-613 Jedlnia Letnisko  600,00670206381

Firma Handlowo Usługowa Krzysztof Bińkowski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  599,6900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 719 Stacja Demontażui

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Nr.Dz.118/4;118/6;118/8;118/13 19/14, 

Zalesie, 

 1 800,00670214104

Stacja Demontażu Pojazdów Złomtex Mirosław 

Pokornicki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-V.7243.2.2013.AT 03-06-2013  do 2023-06-02 Marszałek Województwa Mazowieckiego

ROŚ.I-O-7644/77/2004 14-04-2004  do 2014-04-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  439,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 720

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa  5,00670224048

biologiczny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805D1  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 721 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. BOGUCIN 81, 26-930 

GARBATKA-LETNISKO

670229873

stacjonarna kruszarka betonu, linie betoniarskie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLŚ.6230.8.2012 21-12-2012  do 2022-12-20 Starosta Kozienicki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101314R14  15,0000

170101R14  137,6500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 722 Kocioł wodny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RZEMIŚLNICZA 24, MAKOWIEC, 26-640 

SKARYSZEW

670501507

Kocioł wodny typ  AZ50-25

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7644-0-1130/05 23-08-2005 od 2005-08-23 do 2015-08-31 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  1,0200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 723 suszarnia wytłoków

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PUŁASKIEGO 2, 05-660 WARKA  7 500,00670511894

suszarnia wytłoków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS-76440/115/10 20-11-2012 od 2012-11-20 do 2020-12-29 STAROSTA GRÓJECKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380R14  1 927,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 724 Kocioł wodny o mocy 350kW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

159, Pawłów, 26-510 Chlewiska  400,00670540252

Kocioł wodny o mocy 350kW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO-7644-30-3/07/1-08 10-01-2008  do 2018-01-09 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  74,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 725 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26, Wola Solecka II, 27-300 Lipsko  1 300,00670545090

P.U.H.Jan Sliwiak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

33/2005 12-09-2005  do 2015-08-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

70/09/PŚ.Z 14-10-2009  do 2019-10-14 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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PŚ.V/AT/7670-2/09 14-10-2009  do 2015-08-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  78,2590

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 726 WĘZEŁ BETONIARSKI

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. RADOMSKA 13, MAKOWIEC, 26-640 

SKARYSZEW

 1 800,00670571525

Linia do produkcji masy betonowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6233.34.2013 17-09-2013  do 2023-09-17 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  1 485,0400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 727 Kompostownia odpadów organicznych 

selektywnie zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WITOSA 94, 26-600 RADOM  34 000,00670574883

Kompostownia odpadów zielonych zebranych 

selektywnie oraz frakcji biodegradowalnej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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115/13/PŚ.O 01-07-2013 od 2013-07-01 do 2014-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

13/13/PŚ.Z 21-01-2013 od 2013-01-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

295/12/PŚ.O 14-06-2012 od 2012-06-14 do 2012-06-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

34/12/PŚ.Z 15-03-2012 od 2012-03-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

75/11/PŚ.Z 14-07-2011 od 2011-07-14 do 2021-07-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

OSR.II.AG.7660/93/04 26-04-2012 od 2012-04-26 Prezydent Miasta Radomia

OSR.II.AG.7660-52/05 20-06-2005 od 2005-06-20 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660/93/04 29-11-2012 od 2012-11-29 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.UM.7660/93/04 28-07-2004 od 2004-07-28 do 2014-07-15 Prezydent Miasta Radomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R3  17,1400

020305R3  1 268,1800

020380R3  219,0000

020382R3  67,7000

190805R3  139,6800

191212R3  45 000,0000

200201R3  2 075,1300

200302R3  748,1400
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 728 Zakłąd mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WITOSA 94, 26-600 RADOM  7 500,00670574883

Linia przerobu odpadów budowlanych i podobnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

115/13/PŚ.O 01-07-2013 od 2013-07-01 do 2014-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

13/13/PŚ.Z 21-01-2013 od 2013-01-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

295/12/PŚ.O 14-06-2012 od 2012-06-14 do 2012-06-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

34/12/PŚ.Z 15-03-2012 od 2012-03-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

75/11/PŚ.Z 14-07-2011 od 2011-07-14 do 2021-07-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

OSR.II.AG.7660/93/04 26-04-2012 od 2012-04-26 Prezydent Miasta Radomia

OSR.II.AG.7660-52/05 20-06-2005 od 2005-06-20 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660/93/04 29-11-2012 od 2012-11-29 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.UM.7660/93/04 28-07-2004 od 2004-07-28 do 2014-07-15 Prezydent Miasta Radomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101206R12  271,3400

101208R12  35,8400

170101R12  294,7800

170107R12  7 317,4700
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170181R12  3,6800

170904R12  1 368,4700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 729 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WITOSA 94, 26-600 RADOM  4 400,00670574883

Linia Przerobu odpadów wielkogabarytowych i 

podobnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

115/13/PŚ.O 01-07-2013 od 2013-07-01 do 2014-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

13/13/PŚ.Z 21-01-2013 od 2013-01-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

295/12/PŚ.O 14-06-2012 od 2012-06-14 do 2012-06-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

34/12/PŚ.Z 15-03-2012 od 2012-03-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

75/11/PŚ.Z 14-07-2011 od 2011-07-14 do 2021-07-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

OSR.II.AG.7660/93/04 26-04-2012 od 2012-04-26 Prezydent Miasta Radomia

OSR.II.AG.7660-52/05 20-06-2005 od 2005-06-20 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660/93/04 29-11-2012 od 2012-11-29 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.UM.7660/93/04 28-07-2004 od 2004-07-28 do 2014-07-15 Prezydent Miasta Radomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200307R12  836,9740
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 730 Sortownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WITOSA 94, 26-600 RADOM  132 000,00670574883

Linia sortowania odpadów zmieszanych wraz z linią 

przygotowania komponentów do produkcji RDF

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

115/13/PŚ.O 01-07-2013 od 2013-07-01 do 2014-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

13/13/PŚ.Z 21-01-2013 od 2013-01-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

295/12/PŚ.O 14-06-2012 od 2012-06-14 do 2012-06-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

34/12/PŚ.Z 15-03-2012 od 2012-03-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

75/11/PŚ.Z 14-07-2011 od 2011-07-14 do 2021-07-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

OSR.II.AG.7660/93/04 26-04-2012 od 2012-04-26 Prezydent Miasta Radomia

OSR.II.AG.7660-52/05 20-06-2005 od 2005-06-20 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660/93/04 29-11-2012 od 2012-11-29 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.UM.7660/93/04 28-07-2004 od 2004-07-28 do 2014-07-15 Prezydent Miasta Radomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

040222R12  14,6200

150101R12  11,4160

150102R12  145,2860
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150104R12  1,3270

150105R12  2,6000

150106R12  193,1200

150107R12  679,7550

200101R12  44,3360

200102R12  4,4500

200110R12  1,2300

200139R12  11,4200

200140R12  0,9450

200199R12  7 667,9050

200301R12  87 545,3030

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 731 Zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WITOSA 94, 26-600 RADOM670574883

Zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

115/13/PŚ.O 01-07-2013 od 2013-07-01 do 2014-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

13/13/PŚ.Z 21-01-2013 od 2013-01-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

295/12/PŚ.O 14-06-2012 od 2012-06-14 do 2012-06-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

34/12/PŚ.Z 15-03-2012 od 2012-03-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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75/11/PŚ.Z 14-07-2011 od 2011-07-14 do 2021-07-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

OSR.II.AG.7660/93/04 26-04-2012 od 2012-04-26 Prezydent Miasta Radomia

OSR.II.AG.7660-52/05 20-06-2005 od 2005-06-20 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660/93/04 29-11-2012 od 2012-11-29 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.UM.7660/93/04 28-07-2004 od 2004-07-28 do 2014-07-15 Prezydent Miasta Radomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160214R12  1,1180

160216R12  1,1980

200136R12  15,3490

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 732 Zakład do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WITOSA 94, 26-600 RADOM  112 000,00670574883

Zakład Utylizacji odpadów komunalnych w Radomiu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

115/13/PŚ.O 01-07-2013 od 2013-07-01 do 2014-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

13/13/PŚ.Z 21-01-2013 od 2013-01-21 Marszałek Województwa Mazowieckiego

295/12/PŚ.O 14-06-2012 od 2012-06-14 do 2012-06-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego

34/12/PŚ.Z 15-03-2012 od 2012-03-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

75/11/PŚ.Z 14-07-2011 od 2011-07-14 do 2021-07-13 Marszałek Województwa Mazowieckiego
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OSR.II.AG.7660/93/04 26-04-2012 od 2012-04-26 Prezydent Miasta Radomia

OSR.II.AG.7660-52/05 20-06-2005 od 2005-06-20 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660/93/04 29-11-2012 od 2012-11-29 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.UM.7660/93/04 28-07-2004 od 2004-07-28 do 2014-07-15 Prezydent Miasta Radomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 733 Kocioł grzewczy UNIVEXAJ

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. SZYDLOWIECKA 139A, 26-502 

JASTRZAB

 400,00670605187

Kotłownia spalania drewnem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.6233.1.1.2011 26-04-2011 od 2011-04-26 do 2021-04-25 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  110,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 734 Sortownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. PRZY MALENIE 11, 27-100 IŁŻA670616127

Sortownia odpadów przy SOINiO w Jedlance Starej
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.IV./BS/7671-56.3/10 18-02-2011 Marszałek Województwa Mazoweickiego

PŚ.V/KS/7600-28/10 26-08-2011 od 2011-08-26 do 2014-12-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

ROŚ.7644-O-/160/2005 21-11-2005  do 2015-11-30 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R12  17,3000

150102R12  13,1300

150107R12  60,6400

200140R4  6,4500

170101R5  60,0000

200101R5  38,5000

200102R5  80,5800

200139R5  62,7500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 735 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 17, 26-600 Radom  2,85670634817

Urz±dzenia do demontażu samochodów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4564



166/12/P¦.Z 12-12-2012  do 2015-11-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

40/2005 23-11-2005  do 2015-11-15 Wojewoda Mazowiecki

66/12/P¦.Z 21-06-2012  do 2015-11-15 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  89,7400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 736 Hartman suchy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Leśna 4, Mirowice, 05-600 Grójec  37 907,00670645554

Instalacja do produkcji mączki i tłuszczu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS-7644/PZ/1/06 12-04-2006  do 2016-04-10 STAROSTA GRÓJECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020202R14  3 662,1200

020203R14  1 963,8100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 737

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Metalowa 7G, Szydłowiec  300,00670652873

Gilotyna
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.6232.30.1.2011 20-12-2011 od 2011-12-20 do 2021-12-20 Starosta Szydłowski

RO-7644-15-3/10 27-09-2010 od 2010-09-27 do 2020-09-26 Starosta Szydłowiecki

RO-7644-15-3/10 27-09-2010 od 2010-09-27 do 2020-09-26 Starosta Szydowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200101R14  39,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 738

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Metalowa 7G, Szydłowiec  300,00670652873

Przewijarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.6232.30.1.2011 20-12-2011 od 2011-12-20 do 2021-12-20 Starosta Szydłowski

RO-7644-15-3/10 27-09-2010 od 2010-09-27 do 2020-09-26 Starosta Szydłowiecki

RO-7644-15-3/10 27-09-2010 od 2010-09-27 do 2020-09-26 Starosta Szydowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200101R14  35,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 739 Urządzenia do produkcji pasz

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kolejowa 42, Skrzyńsko,  1 800,00670697999

Ciąg technologiczny do produkcji pasz roślinnych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS.V.7644/34A/2003 08-12-2003 od 2003-12-08 do 2013-12-31 Starosta Przysuski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020303R14  801,3700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 740 Instalacja do produkcji mas 

bitumicznych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Kozienicka 70, RADOM,  100 000,00670698496

Suszarka kruszywa WMB 240 firmy "Bernardi"

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.AG.7660-65/08 07-11-2008  do 2018-10-31 PREZYDENT  MIASTA RADOM

OŚR.II.AG.7661-11/06 07-08-2007 od 2007-08-07 do 2017-07-31 PREZYDENT  MIASTA RADOM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R5  3 728,4900

4567



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 741 Linia do produkcji wspornika 

rozdrobnionego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

98a, ŁUCZYNÓW, 26-900 KOZIENICE  9 600,00670702602

Linia do produkcji wspornika rozdrobnionego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLS.6230.1.2012 05-04-2012 od 2012-04-05 do 2022-04-04 Starosta Kozienicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150103R3  288,1500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 742 Linia do produkcjiwspornika 

rozbrobnionego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

98a, ŁUCZYNÓW, 26-900 KOZIENICE  9 600,00670702602

Linia do produkcjiwspornika rozbrobnionego

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLS.6230.1.2012 05-04-2012 od 2012-04-05 do 2022-04-04 Starosta Kozienicki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R3  1 290,5000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 743 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. TYTONIOWA 2/6, 26-600 RADOM  2 500,00670722645

IMPERIAL TABACCO POLSKA MANUFACTURING 

Dział WT Rozpruwacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.6221.15.2011.AG 06-06-2011 od 2011-06-06 do 2021-05-31 PREZYDENT  MIASTA RADOM

OŚR.II.a.7660/O/57/04 17-07-2003  do 2013-06-30 PREZYDENT  MIASTA RADOM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020382R12  459,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 744

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

38A, Rożki, 26-624 Kowala  1 000,00670727588

Piec indukcyjny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6233.38.2012 13-09-2012 od 2012-10-01 do 2022-09-30 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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170401R4  0,0410

170405R4  119,1000

200140R4  149,4000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 745 Instalacja do produkcji opakowań i ich 

elementów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WIELKOPOLSKA 3F, 26-600 RADOM  100,00670749220

młyn do mielenia tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O¦R.II>AG.7660-100/06 24-01-2007  do 2016-12-31 Prezydent Miasta Radomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  5,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 746 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 9, Kozienice,  10 000,00670773571

ZUMiR

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLŚ.6230.5.2011 20-06-2011 od 2011-06-20 do 2021-09-19 STAROSTA KOZIENICKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100181R14  2 890,3600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 747 sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Perzyny 116/118, Zwoleń  15 000,00670802723

sortownia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO.-O-7644/22/2007 20-08-2007  do 2017-07-31 Starosta Zwoleński

RLOŚ.6233.12.2011 23-01-2012 od 2012-01-23 do 2022-01-23 Starosta Zwoleński

RLOŚ.-o-7644/7/2007 03-04-2007  do 2012-09-30 Starosta Zwoleński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191201R14  1 352,5600

191204R14  45,0000

191205R14  22,8000

200101R14  360,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 748

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1- SKR, REGÓW NOWY, 26-920 

GNIEWOSZÓW

 100,00670826474

Kotłownia opalana drewnem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLOŚ.7644/I/42A/04 29-09-2004  do 2014-09-28 STAROSTA KOZIENICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  31,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 749

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, SACIN 1B, 26-420 NOWE MIASTO 

NAD/PILICĄ

 100,00670851064

Linia do regranulacji tworzyw sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS-7644/O/94/05 15-09-2005  do 2015-09-15 STAROSTA GRÓJECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  87,4000

150102R5  42,3000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 750 przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 26-900 ŚWIERŻE GÓRNE  2 000,00670854134

Ciąg kruszenia odpadów technologicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101382R11  541,0000

101399R11  1,3000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 751 przetwarzanie termiczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 26-900 ŚWIERŻE GÓRNE  100 000,00670854134

Ciąg technologiczny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R11  35 088,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 752

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, 26-900 ŚWIERŻE GÓRNE  8 400,00670854134

Ciąg technologiczny

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100105R11  3 424,3060

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 753 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

41C, Rajec Poduchowny,  2 000,00670895558

Urządzenia do demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  559,2684
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 754 Urządzenie do produkcji brykietu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

15a, Zadobrze, 26-670 Pionki  5 000,00670923289

Instalacja do produkcji brykietu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.7644/88/89 15-09-2009 od 2009-09-15 do 2019-09-15 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  215,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 755 Urządzenia do produkcji pelletu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26A, Zadobrze, 26-670 Pionki670923289

Instalacja do produkcji pelletu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.I-O-7644/32/05 11-02-2005 od 2005-02-11 do 2015-03-11 Starosta Radomski

ROŚ.V.6233.28.2011 10-06-2011 od 2011-06-10 do 2021-10-06 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R12  221,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 756 Kotły grzewcze

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26A, Zadobrze, 26-670 Pionki  1 800,00670923289

Kotłownia opalana drewnem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.I-O-7644/32/05 11-02-2005 od 2005-02-11 do 2015-03-11 Starosta Radomski

ROŚ.V.6233.28.2011 10-06-2011 od 2011-06-10 do 2021-10-06 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  156,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 757 Kotły grzewcze

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

15a, Zadobrze, 26-670 Pionki  1 600,00670923289

Kotłownia opalana drewnem

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.7644/88/89 15-09-2009 od 2009-09-15 do 2019-09-15 Starosta Radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  155,0000

4576



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 758 Oczyszczalnia chem-biol

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

1A, GUZÓW KOLONIA, 26-681 OROŃSKO  100,00670973420

Zakładowa oczyszczalnia ścieków

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO-7644-18-1/05 20-05-2005 od 2005-05-20 do 2015-05-19 Starosta Szydłowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060314R14  1,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 759 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Średnia 5, Tarczyn  200,00670997454

Instalacja do odzysku katalizatorów 

samochodowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚRL.6220.25.2011 04-11-2011 od 2011-11-04 do 2021-10-31 STAROSTA PIASECZYŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160801R15  5,3350
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 760 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

39, Chmielew, 26-910  400,00671918681

urządzenie do rozdrabniania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLŚ.6233.8.2011 23-09-2011 od 2011-09-23 do 2021-09-22 STAROSTA KOZIENICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  18,8200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 761 instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

39, Chmielew, 26-910  430,00671918681

zagęszczarka do folii (granulacja)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLŚ.6233.8.2011 23-09-2011 od 2011-09-23 do 2021-09-22 STAROSTA KOZIENICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  18,8200

4578



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 762 Sortownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

30, ZAKRZEW,  2 000,00671925379

Linia do segregowania i odzysku odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R12  8,8000

150102R12  1 463,4000

160119R12  16,8000

170203R12  74,3000

191204R12  93,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 763 sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

30, KASZEWSKA WOLA,  6 000,00671925379

Sortownia odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  1 152,9800

200101R12  558,5600

200102R12  908,6500

200139R12  299,3500

200140R12  11,9300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 764

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WIELKOPOLSKA 7/1, 26-600 RADOM671945360

PIEC OLEJOWY Z TYGLEM GRAFITOWYM TYPU 

"MORGAN"

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.6233.21.2012.AG 19-12-2012  do 2022-11-30 PREZYDENT  MIASTA RADOM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060499R4  1,0400

100811R4  1,4400

100899R4  2,5700

110599R4  0,9600
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120104R4  1,2400

120113R4  0,8900

170403R4  4,0800

170406R4  9,8200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 765 Urządzenia do produkcji mieszanek 

minerano sementowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żelazna 3, 26-600 RADOM  20 000,00671953022

Instalacja do produkcji mieszanek minerano 

sementowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.AG.7660-11/04 10-02-2004  do 2014-01-31 PREZYDENT  MIASTA RADOM

OŚR.II.AG.7660-49/06 20-06-2006  do 2016-05-31 PREZYDENT  MIASTA RADOM

PŚ.IV./AW/7670-283.1/10 06-10-2010  do 2020-09-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R14  1 400,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 766 Urządzenie do kruszenia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żółkiewskiego 110, 26-600 Radom  500,00671966881

Kruszarka typu TEREX 80x90

4581



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.6233.21.2011.AG 09-05-2012 od 2012-05-09 do 2022-04-30 PREZYDENT  MIASTA RADOM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 767 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Żółkiewskiego 110, 26-600 Radom  25 000,00671966881

Kruszarka typu TEREX 80x90

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.6233.21.2011.AG 09-05-2012 od 2012-05-09 do 2022-04-30 PREZYDENT  MIASTA RADOM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R15  370,0000

170107R15  93,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 768 Kocioł wodny o mocy 110kW

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

230b, PAWŁÓW, 26-510 CHLEWISKA  200,00671988523

Kocioł wodny o mocy 110kW
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO.6230.1.2.2011 28-04-2011  do 2021-03-31 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  30,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 769

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Asfaltowa 2, Asfaltowa, 05-603 Grójec  200,00671990431

Instalacja do produkcji mas bitumicznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS-7644/O/9/09 07-04-2009 od 2009-04-07 do 2019-04-07 STAROSTA GRÓJECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

010408R14  2,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 770

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Asfaltowa 2, Asfaltowa, 05-603 Grójec  1 500,00671990431

Instalacja do produkcji mas bitumicznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS-7644/O/9/09 07-04-2009 od 2009-04-07 do 2019-04-07 STAROSTA GRÓJECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R14  51,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 771 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Radomska 44, 26-681 Orońsko  2 900,00672019217

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

108/13/PŚ.Z 08-08-2013 Marszałek woj. Maz.

73 07-11-2008  do 2018-11-07 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2 400,1290

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]
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 772 51, 05-660 Dębnowola  5 000,00672023992

Urządzenie do produkcji mieszanki kruszyw 

betonowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS-7644/O/134/05 30-12-2005  do 2015-12-30 STAROSTA GRÓJECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170181R14  1 160,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 773

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

20C, Wilczkowice Górne, 26-900 Kozienice  2 160,00672026140

EREMA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLOŚ.7644/I/1/06 10-01-2006  do 2016-01-09 STAROSTA KOZIENICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R3  413,5000

150102R3  443,4500

191204R3  35,0800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 774

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

32, Gnatowice Stare,  6 000,00672549211

Silosy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.7647-14/09 10-07-2009  do 2019-06-30 STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO 

ZACHODNIEGO

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  1 687,2800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 775 Silosy

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 1 Maja 6, 05-340 Kołbiel  6 000,00672549211

Silosy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

S/RLiOŚ/7644/5/m/2007 12-02-2007  do 2015-01-31 STAROSTA OTWOCKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14  3 531,5800
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 776 brykieciarka hydrauliczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

41, Bartodzieje, 26-706 Tczów672620558 00030

Urządzenie produkcji krykietu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLOŚ.6233.6.2011 17-08-2011 od 2011-08-17 do 2021-08-17 Starosta Zwoleński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020103R14  60,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 777

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GARBATKA-DŁUGA 1, 26-930 

GARBATKA-LETNISKO

 1 800,00672716198

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLŚ.6220.2.2012 30-11-2012 STAROSTA KOZIENICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R1  241,5400

030105R1  1 540,4600
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 778

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GARBATKA-DŁUGA 1, 26-930 

GARBATKA-LETNISKO

 6 350,00672716198

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLŚ.6220.2.2012 30-11-2012 STAROSTA KOZIENICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R1  1 187,7100

030105R1  5 136,2900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 779

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. GARBATKA-DŁUGA 1, 26-930 

GARBATKA-LETNISKO

 18,00672716198

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLŚ.6220.2.2012 30-11-2012 STAROSTA KOZIENICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  18,0000

4588



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 780

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

40, OBLAS, 26-650 PRZYTYK672760199

Brykieciarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROS.V.6220.9.2012 15-05-2012 od 2012-05-15 do 2022-05-15 Starosta radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R14  156,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 781

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

40, OBLAS, 26-650 PRZYTYK672760199

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROS.V.6220.9.2012 15-05-2012 od 2012-05-15 do 2022-05-15 Starosta radomski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  280,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 782 urządzenia do rozdrabniania, 

ugniatania i homogenizacji

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4, Kępiny, 26-600 Jedlińsk  200,00672775500

linia technologiczna do produkcji wyrobów 

sztucznych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6233.14.2011 09-06-2011 od 2011-06-09 do 2021-06-09 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R14  14,4800

120105R14  1,9180

150102R14  21,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 783

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Owadów 22, Owadów, 26-631 Jastrzębia  60,00672905841

instalacja do produkcji szamb betonowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6233.8.2012 06-03-2012  do 2022-03-06 STAROSTA RADOMSKI

4590



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101314R5  1,8700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 784 Instalacja do wytopu szkła

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zubrzyckiego 11, 26-600 RADOM  40 150,00672911706

Piec szklarski

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.6233.5.2012.BP 29-04-2013 od 2013-04-29 do 2017-10-31 Prezydent Miasta Radomia

OŚR.II.AG.7660-43/07 19-11-2007 od 2007-11-19 do 2017-10-31 PREZYDENT  MIASTA RADOM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101112R5  13 165,7000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 785 termiczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Rodziny Ziętalów 5, 26-600 Radom  30 000,00672983717

Kotłownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚR.II.AG.7660-33/10 01-09-2010 od 2010-09-01 do 2020-08-31 PREZYDENT  MIASTA RADOM

4591



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  53,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 786 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

, Gózd Stary,  3 000,00672995100

Urządzenia do demontażu samochodów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  2 299,9960

160106R12  13,4100

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 787 przetop

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

50A, GUZÓW, 26-505 OROŃSKO672998624

Piec tyglowy

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RO-6233 4.1.2013 23-09-2013  do 2015-03-01 Starosta Szydłowiecki

4592



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170401R14  24,8180

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 788 Stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

41C, 26-613 RADOM  2 000,00672999865

Urządzenia do demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7644-O/51/2005 14-03-2005  do 2015-03-31 STAROSTA RADOMSKI

ROŚ.7644-O/51-2/2005 19-12-2005  do 2015-03-31 Starosta Radomski

WŚR-R-6620/4/05 10-08-2005  do 2015-06-30 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 092,9329

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 789 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gąsawy Rządowe 116, Jastrząb,  3 270,00673002791

ISO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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18/09/PŚ.O 12-02-2009  do 2019-02-09 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RO-7644-23-2/05 04-07-2005  do 2015-07-05 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070681R12  52,7830

150102R12  31,0000

150105R12  67,5000

150106R12  193,0000

160304R12  52,6950

160306R12  27,3460

160380R12  87,4640

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 790 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gąsawy Rządowe 116, Jastrząb,  3 270,00673002791

ISO

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

18/09/PŚ.O 12-02-2009  do 2019-02-09 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RO-7644-23-2/05 04-07-2005  do 2015-07-05 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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070681R15  7,3320

150105R15  18,0000

150106R15  25,0000

160304R15  10,0000

160306R15  10,0000

160380R15  15,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 791 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gąsawy Rządowe 116, Jastrząb,  2 700,00673002791

PC-N

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

18/09/PŚ.O 12-02-2009  do 2019-02-09 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RO-7644-23-2/05 04-07-2005  do 2015-07-05 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150110R12  429,4000

150202R12  298,6800

160107R12  13,0070

160303R12  0,9060

160305R12  11,4730
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170204R12  7,4700

190813R12  2,0200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 792 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gąsawy Rządowe 116, Jastrząb,  27 000,00673002791

PC-N

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

18/09/PŚ.O 12-02-2009  do 2019-02-09 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RO-7644-23-2/05 04-07-2005  do 2015-07-05 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150110R15  19,0000

150202R15  17,9600

160107R15  2,9400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 793 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gąsawy Rządowe 116, Jastrząb,  14 170,00673002791

PCPI

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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18/09/PŚ.O 12-02-2009  do 2019-02-09 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RO-7644-23-2/05 04-07-2005  do 2015-07-05 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R15  0,0600

020204R15  6,5000

020502R15  1,5000

030199R15  18,5000

030308R15  12,7200

030310R15  9,2400

030399R15  10,3200

040108R15  0,7800

040109R15  0,0500

040209R15  27,0000

040222R15  31,9000

060399R15  5,0000

070199R15  7,2000

070213R15  23,1000

070217R15  27,2000

070280R15  7,8000

070299R15  1,2570
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070599R15  4,4280

120105R15  23,2000

120115R15  23,2000

120117R15  3,3590

120121R15  12,9000

120199R15  5,5520

150106R15  14,2000

150203R15  13,5000

160115R15  0,2000

160119R15  14,1940

170203R15  4,0000

180109R15  2,7030

190801R15  6,0380

190814R15  13,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 794 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gąsawy Rządowe 116, Jastrząb,  14 170,00673002791

PCPl

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

18/09/PŚ.O 12-02-2009  do 2019-02-09 Marszałek Województwa Mazowieckiego

4598



RO-7644-23-2/05 04-07-2005  do 2015-07-05 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020104R12  0,0100

020204R12  33,5000

020304R12  4,6230

020305R12  1,4800

020381R12  0,8620

020399R12  20,1480

020502R12  5,6000

020599R12  0,0070

020601R12  3,0000

030199R12  491,7000

030308R12  45,8000

030310R12  130,0300

030399R12  70,0560

040107R12  0,9820

040108R12  35,8300

040109R12  5,3870

040199R12  34,5200

040209R12  479,5000

4599



040217R12  0,1220

040222R12  697,4100

040299R12  4,5610

060399R12  11,5600

070213R12  316,2030

070217R12  272,0000

070280R12  204,4620

070299R12  36,6730

070481R12  0,0280

070514R12  9,8550

070599R12  23,3760

070680R12  25,9140

070681R12  44,0000

070712R12  4,9940

070799R12  0,8250

080114R12  1,9000

080118R12  6,0740

080120R12  0,3150

080199R12  61,8150

080201R12  73,9830

080307R12  8,2810

4600



080308R12  23,2000

080313R12  52,9470

080315R12  0,3010

080399R12  0,0220

080410R12  14,8000

080412R12  0,3000

080416R12  99,0000

080499R12  69,3000

090107R12  0,1000

090108R12  0,0120

090199R12  0,7400

100103R12  7,3800

120105R12  435,2000

120113R12  6,5760

120115R12  441,5000

120117R12  177,1220

120121R12  85,8190

120199R12  125,8600

150101R12  29,5980

150104R12  0,7520

150105R12  15,0000

4601



150106R12  418,7000

150109R12  0,5800

150203R12  65,2940

160115R12  0,0200

160119R12  100,1510

160120R12  26,2040

160122R12  15,2860

160199R12  11,8020

160304R12  91,2670

160306R12  14,7400

160380R12  41,0000

160509R12  0,5610

160799R12  71,2200

168001R12  0,0150

168102R12  4,7000

170182R12  6,1780

170201R12  1,4070

170203R12  42,3670

170302R12  9,1170

170380R12  1,1500

170904R12  1,6320

4602



180109R12  4,8020

190112R12  4,0000

190206R12  8,8550

190801R12  11,5000

190802R12  10,1400

190805R12  21,3000

190814R12  485,7000

190899R12  46,9600

190901R12  0,4500

190905R12  0,5410

191204R12  192,1960

191207R12  0,2110

191208R12  16,4760

191212R12  14,0870

200111R12  7,1900

200307R12  0,7300

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 795 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnegp

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gąsawy Rządowe 116, Jastrząb,  3 500,00673002791

PL-N

4603



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

18/09/PŚ.O 12-02-2009  do 2019-02-09 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RO-7644-23-2/05 04-07-2005  do 2015-07-05 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

061302R12  2,7640

080111R12  48,7780

080113R12  13,4830

080115R12  157,9600

080117R12  8,4360

080119R12  9,4000

080312R12  32,7440

080314R12  26,3800

080415R12  68,9320

120118R12  30,3470

160303R12  0,8900

160305R12  7,7540

190813R12  16,3770

4604



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 796 Zakład do produkcji paliwa 

alternatywnego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gąsawy Rządowe 116, Jastrząb,  3 500,00673002791

Pl-N

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

18/09/PŚ.O 12-02-2009  do 2019-02-09 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RO-7644-23-2/05 04-07-2005  do 2015-07-05 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

061302R15  0,0500

080111R15  8,9500

080113R15  1,7340

080115R15  12,5000

080117R15  1,8720

080119R15  2,4500

080312R15  0,5230

080314R15  4,0000

080415R15  0,6400

120118R15  5,4310

160303R15  1,5000

4605



160305R15  0,2200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 797 Instalacja do recyklingu odpadów 

opakowaniowych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gąsawy Rządowe 116, Jastrząb,  1 900,00673002791

ZR-Sz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

18/09/PŚ.O 12-02-2009  do 2019-02-09 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RO-7644-23-2/05 04-07-2005  do 2015-07-05 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  721,1050

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 798 Zakład przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elktronicznego

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gąsawy Rządowe 116, Jastrząb,  3 490,00673002791

ZSEiE

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

18/09/PŚ.O 12-02-2009  do 2019-02-09 Marszałek Województwa Mazowieckiego

RO-7644-23-2/05 04-07-2005  do 2015-07-05 STAROSTA SZYDŁOWIECKI

4606



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160213R12  2,3440

160214R12  27,0690

200135R12  9,4460

200136R12  32,3110

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 799 węzeł betoniarski

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zubrzyckiego 6, Radom  1 000,00673004643

Linia do produkcji masy betonowej

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.II.AG.7660-45/10 14-10-2010  do 2020-09-30 Prezydent Miasta Radomia

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

101314R14  67,0000

101382R14  41,5000

101399R14  0,5500

4607



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 800 Piec topialny-żeliwiak z zimnym 

dmuchem wymuszonym

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

15, Kiełbów Nowy, 26-806 Stara Błotnica  132,00673013910

Piec topialny-żeliwiak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.7644-O/7/09/TB 27-03-2009 od 2009-03-27 do 2019-03-27 STAROSTA BIAŁOBRZESKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100980R4  118,2400

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 801 instalacja do recyklingu zużytych 

opon

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Fabryczna 9, Warka  2 880,00690094914

Linia technologiczna bieżnikowanie opon

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RS.6220.17.2012 21-12-2012  do 2022-12-20 Starosta Grójecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160103R3  502,4000

4608



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 802 Linia sortownicza

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. MYŚLIWSKA 4, 07-130 ŁOCHÓW  14 000,00710016135

Linia do segregacji odpadów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.7644-4/6/08 25-07-2008 od 2008-07-25 do 2018-07-25 Starosta Węgrowski

ŚRB.6230.1.2011.AM 07-04-2011 od 2011-04-07 do 2021-04-07 Starosta Węgrowski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R15  312,1700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 803 Instalacja produkcji betonu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Królewiecka 21, 05-300 Mińsk Mazowiecki  3 000,00710021892

Silos

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OR.7623-3/13/03 20-06-2006 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100102R14

4609



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 804 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

28, Cielemęc, 08-106 Zbuczyn  2 000,00710027280

Instalacja do demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-V.7243.3.2011.AT 29-06-2011 od 2011-06-29 do 2021-06-29 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  543,9990

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 805

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. OSIEDLOWA 100, GOŁĄBEK, 08-114 

SKÓRZEC

 4 150,00710057795

Komory pasteryzacyjne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020106R14  29,2950

100105R14  1,2910

4610



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 806 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Partyzantów 28, Węgrów  900,00710061199

Stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ.V/DW/7670-60/09 17-01-2012  do 2016-03-14 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.III.AZ.6620/8/2008 23-06-2008  do 2016-03-14 WOJEWODA MAZOWIECKI

WŚR.V.UR.6620/46/2006 14-03-2004  do 2016-03-14 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  568,8400

160106R14  22,2000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 807 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

4, Lucin, 08-400 Garwolin  72 000,00710072004

przesiewacz bębnowy SM-518 PROFI firmy 

Doppstadt

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ 7624-30/09 06-07-2009  do 2009-09-30 STAROSTA GARWOLIŃSKI

RŚ 7624-66/05 27-07-2005  do 2015-06-30 STAROSTA GARWOLIŃSKI

4611



RŚ.6233.4.2011 26-04-2011  do 2021-03-31 STAROSTA GARWOLIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

200301R15  2 520,5000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 808 Urządzenie do granulacji tworzyw

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Akacjowa 82, Ruda Talubska, 08-400 

Garwolin

 300,00710081990

Urządzenie do granulacji tworzyw

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.6233.2.2011 30-03-2011 od 2011-03-30 do 2021-02-28 STAROSTA GARWOLIŃSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R14  225,8200

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 809 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WARSZAWSKA , 05-310 KAŁUSZYN  2 000,00710083261

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4612



WŚR.V.UR.6620/184/200

7

31-12-2007 od 2007-12-31 do 2017-12-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  521,6400

160106R12  95,7250

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 810 Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polna 57, Stanisławów, Satnislawów  20 000,00710251913

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚ.6220.18.2012 11-02-2013 od 2013-02-11 do 2022-11-19 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 811 Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polna 57, Stanisławów, Satnislawów  20 000,00710251913

Kruszarka

4613



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚ.6220.18.2012 11-02-2013 od 2013-02-11 do 2022-11-19 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 812 Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polna 57, Stanisławów, Satnislawów  20 000,00710251913

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚ.6220.18.2012 11-02-2013 od 2013-02-11 do 2022-11-19 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 813 Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Polna 57, Stanisławów, Satnislawów  20 000,00710251913

Kruszarka

4614



Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚ.6220.18.2012 11-02-2013 od 2013-02-11 do 2022-11-19 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  21 353,8000

170181R12  560,0000

170302R12  12 799,7000

170504R12  70 216,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 814 Łamacz mechaniczny

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 12, Choszczówka Stojecka,  120,00710266375

Łamacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.45.2012 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2022-12-31 Starosta Miński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  75,0000

4615



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 815 Młyn Duży

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 12, Choszczówka Stojecka,  220,00710266375

Młyn Duży

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.45.2012 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2022-12-31 Starosta Miński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  43,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 816 Młynki

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 12, Choszczówka Stojecka,  210,00710266375

Młynki

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.45.2012 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2022-12-31 Starosta Miński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  125,0000

4616



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 817 Wytłaczarka mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 12, Choszczówka Stojecka,  200,00710266375

Wytłaczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.45.2012 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2022-12-31 Starosta Miński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  36,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 818 Zagęszczarka

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 12, Choszczówka Stojecka,  190,00710266375

Zagęszczarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6233.45.2012 18-12-2012 od 2012-12-18 do 2022-12-31 Starosta Miński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  73,0000

4617



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 819 HYDROPUPLER

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

153C, NIEMOJKI  6 000,00710326143

MASZYNA PAPIERNICZA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OSL.6233.12.2013 22-11-2013  do 2023-11-30 STAROSTA ŁOSICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R11  1 585,3500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 820 HYDROPUPLER

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

153C, NIEMOJKI  2 000,00710326143

MASZYNA PAPIERNICZA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OSL.6233.12.2013 22-11-2013  do 2023-11-30 STAROSTA ŁOSICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

191201R11  1 597,7700
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 821 Przetwarzanie mechaniczne

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dżwigowa 7, 05-300 MIŃSK 

MAZOWIECKI

 119 000,00710404653

Kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

536/11/PŚ.O 27-10-2011  do 2021-10-27 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WS.6233.9.2013 27-02-2013  do 2023-02-21 Starosta Mińska Mazowieckiego

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R12  20 195,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 822 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Władysławów 65, 08-430 Żelechów  800,00710412629

Instalacja do demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

36/11/PŚ.Z 07-04-2011  do 2016-01-31 Marszałek Województwa Mazowieckiego

45, 

WŚR.VUR.6620/181/2007

31-01-2006  do 2016-01-31 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4619



160104R12  591,3800

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 823 Kotły przystosowane do spalania 

odpadów z drewna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. ZAWADZKA 14, LIW, 07-100 Węgrów  200,00710431800

Kotłownia zakładowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ŚR.7644-2/15/06 28-12-2006  do 2017-12-11 STAROSTA WĘGROWSKI

ŚR.7644-2/15/06/08 27-05-2008  do 2017-12-11 Starosta Węgrowski

ŚRB.7644-2/15/06/09 10-09-2009  do 2017-12-11 STAROSTA WĘGROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  22,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 824

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

56, Morszków, Jabłonna Lacka710447740

Kotłownia zakładowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ 

7626/45/2005,ŚiB-7626/4

0/20

15-09-2005 od 2005-09-15 do 2015-09-14 STAROSTA SOKOŁOWSKI
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ŚiB-7626/24/2010 09-06-2010  do 2015-09-14 STAROSTA SOKOŁOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380R1  120,0000

150103R1  150,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 825

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

56, Morszków, Jabłonna Lacka710447740

retencja powierzchniowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ 

7626/45/2005,ŚiB-7626/4

0/20

15-09-2005 od 2005-09-15 do 2015-09-14 STAROSTA SOKOŁOWSKI

ŚiB-7626/24/2010 09-06-2010  do 2015-09-14 STAROSTA SOKOŁOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304D4  7,5000

020305D4  5,0000

4621



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 826

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

56, Morszków, Jabłonna Lacka710447740

Utwardzanie placów i dróg na terenie zakładu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ 

7626/45/2005,ŚiB-7626/4

0/20

15-09-2005 od 2005-09-15 do 2015-09-14 STAROSTA SOKOŁOWSKI

ŚiB-7626/24/2010 09-06-2010  do 2015-09-14 STAROSTA SOKOŁOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

100101R14  1,5000

170101R14  0,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 827 Sortowanie, rozdrabnianie i 

granulowanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 141, 08-410 Wola 

Rębkowska

 80,00710473447

Przetwarzanie odpadów niemetalowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

4622



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  13,3330

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 828 sortowanie, rozdrabnianie i 

granulowanie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Przemysłowa 141, 08-410 Wola 

Rębkowska

 60,00710473447

Przetwarzanie odpadów niemetalowych

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R3  60,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 829 Stacja demontażu pojazdów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Młyńska 36, Rębków,  2,20710494188

TEDIPOL

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

65/09/PŚ.Z 09-10-2009  do 2019-10-09 Marszałek Województwa Mazowieckiego

4623



Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R14  228,6000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 830 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WĘGROWSKA 2, 08-300 SOKOŁÓW 

PODLASKI

 10 000,00710501586

Stacja demontażu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

6 20-06-2005  do 2015-06-30 WOJEWODA MAZOWIECKI

PŚ.V/DW/7670-19/09 09-01-2012  do 2015-06-30 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WŚR.S.6620/5/03 ZM 07-11-2003  do 2013-12-31 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 768,2780

160106R12  592,9760

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 831 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Warszawska 2C, Nowe Osiny, 05-300 

Mińsk Mazowiecki

 2 000,00711632570

Stacja demontażu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

W¦R.V.EE.6620/30/2006 06-03-2006  do 2014-12-31 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  1 113,2400

160106R12  27,1600

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 832 Kompostownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sokołowska 2, Wola Suchożebrska,  7 000,00711633545

Kompozytownia pryzmowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

128/12/PŚ.Z 25-09-2012 od 2012-09-25 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

145/11/PŚ.Z 29-12-2011 od 2011-12-29 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

20/13/PŚ.Z 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

38/10/PŚ 25-05-2010 od 2010-05-25 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

91/10/PŚ.Z 04-10-2010 od 2010-10-04 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

PŚ.V/UR/76600-208/08 08-06-2010 od 2010-06-08 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

RŚ.7645-1/21/10/2012 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2020-10-31 Starostwo Powiatowe w Siedlcach

WŚR.I.JB/6640/40/07 15-10-2007 od 2007-10-15 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190805R3  21,4000

191212R3  930,4000

200201R3  1 306,8000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 833 Sortownia odpadów zmieszanych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sokołowska 2, Wola Suchożebrska,  30 000,00711633545

Sortownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

128/12/PŚ.Z 25-09-2012 od 2012-09-25 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

145/11/PŚ.Z 29-12-2011 od 2011-12-29 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

20/13/PŚ.Z 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

38/10/PŚ 25-05-2010 od 2010-05-25 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

91/10/PŚ.Z 04-10-2010 od 2010-10-04 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

PŚ.V/UR/76600-208/08 08-06-2010 od 2010-06-08 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

RŚ.7645-1/21/10/2012 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2020-10-31 Starostwo Powiatowe w Siedlcach

WŚR.I.JB/6640/40/07 15-10-2007 od 2007-10-15 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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200301R15  35 956,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 834 Sortownia odpadów selektywnie 

zbieranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Sokołowska 2, Wola Suchożebrska,  6 250,00711633545

Sortownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

128/12/PŚ.Z 25-09-2012 od 2012-09-25 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

145/11/PŚ.Z 29-12-2011 od 2011-12-29 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

20/13/PŚ.Z 22-01-2013 od 2013-01-22 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

38/10/PŚ 25-05-2010 od 2010-05-25 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

91/10/PŚ.Z 04-10-2010 od 2010-10-04 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

PŚ.V/UR/76600-208/08 08-06-2010 od 2010-06-08 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

RŚ.7645-1/21/10/2012 21-12-2012 od 2012-12-21 do 2020-10-31 Starostwo Powiatowe w Siedlcach

WŚR.I.JB/6640/40/07 15-10-2007 od 2007-10-15 do 2017-10-15 Wojewoda Mazowiecki

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150101R15  469,0000

150102R15  744,0000

200140R15  0,9000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 835 instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. TARGOWA 8, ŁOSICE, 712384908

URZĄDZENIE DO ROZDRABNIANIA I PAKOWANIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O.S.L.7624/7/2008 26-08-2008  do 2018-06-30 STAROSTA LOSICKI

O.S.L.7624/7/2008 26-08-2008  do 2018-06-30 STAROSTA ŁOSICKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R12  165,5700

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 836

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Błonie 5s, 08-200 ŁOSICE  4 000,00712384908

Urządzenie do rozdrabniania i pakowania

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030101R14  909,4600

4628



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 837 Sortownia odpadów selektywnie 

zebranych

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów  44 000,00712482077

Zakład Produkcyjny "EKO-SAM" BIS Sp z o.o.

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.9.2013 16-04-2013 od 2013-04-16 do 2023-03-26 Starosta Miński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150105R15  4,7000

150106R15  129,3000

200101R15  396,2000

200102R15  965,4000

200139R15  373,3000

200140R15  79,1000

200199R15  327,7000

200201R15  54,2000

200301R15  640,6000

200307R15  25,5000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 838

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

6A, Boża Wola, 05-332 Siennica  960,00712495000

Linia do recyklingu

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS 7623-3/5/07 14-01-2008  do 2017-11-30 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  154,0590

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 839

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WIELGOLAS 17, 05-334 LATOWICZ  2 000,00712559510

Kotłownia zakładowa z kotłem parowym ERm-4,1

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OR.7623-4/26/04 04-02-2005  do 2014-12-31 STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  209,0000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 840 Kotły przystosowane do spalania 

odpadów z drewna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Tartaczna 25, Wola Rafałkowska, 05-320  20,00712575488

Kotłownia zakładowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WS.6220.23.2012 22-01-2013  do 2022-12-17 Starosta Miński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R1  9,1000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 841 INSTALACJA DO RECYKLINGU 

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. 15 SIERPNIA 106, 96-500 SOCHACZEW  240,00750010992

MŁYN DO MIELENIA

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R15  0,4250
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 842 Piec do topienia

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

26, ADAMOWICE, 96-320 MSZCZONÓW  180,00750012838

Żeliwiak

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

O.Ś.622.1.2011.AW 28-03-2011 od 2011-03-28 do 2021-03-28 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

O.Ś.IV/7631-O-23/07 28-11-2007  do 2017-11-28 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160117R4  0,1900

170405R4  69,4700

191202R4  8,4900

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 843 stacja demontażu

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. KOŻUSZKI PARCEL 60, 96-500 

SOCHACZEW

 600,00750016859

stacja demontażu pojazdów

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

WŚR.V.AT.6620/100/200

7

13-07-2007  do 2017-07-13 WOJEWODA MAZOWIECKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

160104R12  63,8410

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 844 Sortownia odpadów komunalnych 

zmieszanych i zebranych selektywnie

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Chemiczna 8, Sochaczew  54 000,00750044123

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i 

zebranych selektywnie

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚB.6220.2.2013 06-02-2013 od 2013-02-06 do 2020-11-15 Starosta Sochaczewski

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150106R12  2 045,5400

170107R12  2 099,5300

170904R12  3 810,9400

200101R12  0,7900

200102R12  2,4000

200139R12  1,8500

200301R12  21 116,7800

200307R12  208,4600

4633



Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 845 Kruszarka mechaniczna

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gen. Skokowskiego 6, 96-313 Jaktorów  20 000,00750094368

Mobilna kruszarka

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7240.171.2.2011.R

S

05-05-2011 od 2011-05-05 do 2021-05-04 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WOŚ.6233.11.2011 20-05-2011  do 2021-05-19 STAROSTA GRODZISKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170101R15  1 429,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 846 Recykler rozciełacz

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Gen. Skokowskiego 6, 96-313 Jaktorów  20 000,00750094368

Recykler rozciełacz

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

PŚ-IV.7240.171.2.2011.R

S

05-05-2011 od 2011-05-05 do 2021-05-04 Marszałek Województwa Mazowieckiego

WOŚ.6233.11.2011 20-05-2011  do 2021-05-19 STAROSTA GRODZISKI
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

170302R14  9 000,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 847 Piece obrotowe do wypalania kruszyw 

lekkich

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. WARSZAWSKA 43, 96-320 

MSZCZONÓW

 10 800,00750096924

Piece obrotowe do wypalania kruszyw lekkich

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OŚ.622.3.2012.MP 10-04-2012  do 2022-04-10 STAROSTA ŻYRARDOWSKI

OŚ.II.7643/Z/1/2009 30-03-2009  do 2001-03-30 STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

OŚ.IV/7631-ZT-2/09 18-09-2009  do 2019-09-18 STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

WŚR.V.6626/9/2006 05-10-2006  do 2016-10-05 WOJEWODA MAZOWIECKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

190503R14  2 800,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 848 zakład mechanicznego przetwarzania 

odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki  4 800,00750378976

linia do recyklingu tworzyw sztucznych
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Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

ROŚ.V.6233.32.2011 19-10-2011 od 2011-10-19 do 2021-10-20 STAROSTA RADOMSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

150102R3  2 811,2600

191204R3  134,2000

200139R3  17,9500

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 849

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Al. 600-lecia 66/28, 96-500 Sochaczew  250,00750434686

Reaktory termiczne

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RŚ.B.7647-8/07 09-03-2007  do 2015-12-10 STAROSTA SOCHACZEWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020304R14  143,4000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 850 Produkcja ceramiki budowlanej

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Wieś Rudzienko , Dobre,  172 475,00770733953

Produkcja ceramiki budowlanej (Zakład Dobre)

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

OR.7644-2/1/05 29-12-2006 od 2006-12-29 do 2016-12-31 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

OR.7644-2/1/05 21-01-2010 od 2010-01-21 do 2016-12-31 Starostwo Powiatowe w Mińsku

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

030105R14  10 321,7500

100102R14  12 021,0000

100180R14  34 855,0000

190802R14  18,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 851

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Poprzeczna 15, 04-611 Warszawa  250,00790753957

Młyn

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający
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Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

070213R5  51 851,0000

Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 852 Grotefend i Doerffer

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. Pijarska 121, Góra Kalwaria, 05-530  26 000,00830326199

Suszarnia bębnowa

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

164/2010 30-08-2010  do 2017-07-31 Starosta Piaseczyński

192/2007 02-08-2007  do 2017-07-31 Starosta Piaseczyński

193/2007 03-08-2007  do 2017-07-31 Starosta Piaseczyński

193/2008 01-12-2008  do 2017-07-31 Starosta Piaseczyński

210/2010 08-11-2010  do 2017-07-31 Starosta Piaseczyński

346/2013 17-09-2013  do 2017-07-31 Starosta Piaseczyński

352/2008 11-12-2008  do 2017-07-31 Starosta Piaseczyński

371/2012 21-11-2012  do 2017-07-31 Starosta Piaseczyński

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

020380R14  5,4000
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Lp. Nazwa instalacji Rodzaj instalacji Adres instalacji

 853 Mechaniczne przetwarzanie odpadów

Projektowana 

moc przerobowa 

[Mg/rok]

ul. JANA III SOBIESKIEGO , 07-320 

MAŁKINIA GÓRNA

970286608

Brykietownia

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami

znak decyzji data wydania termin ważności organ wydający

RLO. 7644-6/2/05 26-01-2006 od 2006-01-26 do 2015-12-31 STAROSTA OSTROWSKI

RLO.7644-8-2/07 05-02-2008  do 2017-12-31 STAROSTA OSTROWSKI

Proces [R/D] Kod odpadów Masa odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym 

[Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

060899R5  138,6000

b) Składowiska odpadów

Nazwa składowiska odpadów ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOBIERNIKACH K/PŁOCKA SP Z O.O.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. KOBIERNIKI 42, 

KOBIERNIKI, 

09-413 SIKÓRZ

2

Gmina Stara Biała3
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Powiat Powiat płocki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 610395236

Nip 7742320206

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

42, 

Kobierniki, 

09-413 Sikórz

Zakład Utylizacji Odpadów Komun. w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 175/97 15-09-1997 WÓJT GMINY STARA BIAŁADecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 677/99 01-09-1999 STAROSTA PŁOCKIPozwolenie na budowę

 13 AB.7353-143/00 04-10-2000 STAROSTA PŁOCKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 AB 7353-93/01 05-06-2001 STAROSTA PŁOCKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ.I.7644-3/95/2002 01-10-2002 STAROSTA PŁOCKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 PŚ-IV.7241.48.3.2011.B

S

07-10-2011 MARSZAŁEKWOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 PŚ-IV.7243.38.2.2011.B

S

31-05-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

21-03-2011

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 PŚ-IV.7243.36.2.012.BS 11-07-2012 obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 PŚ.IV/BS/76 

70-259.13/10

21-03-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

21-03-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 WŚR.I.KB/6640/16/06 07-05-2007 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2012

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 WŚR.I.KS/6640/71/07 31-12-2007 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2012

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/KS/7600-150/08 21-04-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2012

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/KS/7600-150/08 04-07-2012 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  659 434,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 647 734,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  45 200,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

W zamkniętych: GLINA BRĄZOWA I SZARA

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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w eksploatowanych: IZOLACJA SYNTETYCZNA PEHD -2 mm grubości

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

w eksploatowanych: 30mm, żwir gradacji 16/32mm, geowłóknina o gramaturze 200-250g/m2

w zamkniętych: brak danych

w eksploatowanych: rury PEHD Dn 200mm, co 30m o spadku 1%

w zamkniętych: brak danych

kolektory (materiał, średnica)

w eksploatowanych: Spadek poprzeczny o nachyleniu 3%

w zamkniętych: brak danych

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

w eksploatowanych: Rów opaskowy wokół kwater

w zamkniętych: brak danych

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

w eksploatowanych: zbiornik otwarty o pojemności 2000m3

w zamkniętych: zbiornik podziemny o pojemności 50m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

częściowa recyrkulacja na składowisku

nie

tak

nie dotyczy

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

tak

Pas zieleni40 tak
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szerokość pasa [m]  30,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  963,2000 warstwy izolacyjne, drogi tymczasowe

Gruz ceglany170102  14,0600 warstwy izolacyjne, drogi tymczasowe

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,2600 warstwy izolacyjne, drogi tymczasowe

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 243,3400 warstwy izolacyjne, drogi tymczasowe

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 060,4600 okrywa rekultywacji kwatery

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  0,0000 okrywa rekultywacji kwatery

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  0,0000 okrywa rekultywacji kwatery

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  0,0000 budowa skarp i obwałowań

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  1 354,0800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  2 122,3600

Nazwa składowiska odpadów Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Rachomin, 

09-200 

2

Gmina Sierpc

Powiat Powiat sierpecki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 610017379

Nip 7760000819

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Traugutta /33, 

Sierpc, 

09-200 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 10 AW/U/1852/909/83 27-06-1983 Wojewoda PłockiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 NR 30/2005 12-10-2005 WÓJT GMINY SIERPCDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 WŚR.I.AZ./6613/1/9/06 15-09-2006 WOJEWODA MAZOWIECKIDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 11 AW/U/8380/483/85 04-03-1985 WOJEWODA PŁOCKDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 DEC.NR 480/07 

ZŚ.7351/480/07

17-10-2007 STARISTWO POWIATOWE 

SIERPC

Pozwolenie na budowę

 12 VAN/IV/83/81/2714/86 31-10-1986 WOJEWODA PŁOCKIPozwolenie na budowę

 13 DEC.NR71/2011PINB.76

52.28.2011

24-08-2011 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 NB.7351-4/3/96 20-12-1996 WOJEWODA PŁOCKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 DEC. NR 22/09 

PINB.7114-1-8/09

03-11-2009 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 PRZEDŁUŻONY W 

STAROSTWIE

20-10-2003 STAROSTA POWIATOWYDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 NR 111/12/PŚ.O 09-03-2012 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

2012

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 NR 523/11/PŚ.O 25-10-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

2012

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 NR 105/12/PŚ.O 27-03-2012 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

2012

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

30-06-2012

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 PŚ.IV./BS/7671-17/10 27-05-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

4646



 23 WŚR P/6620/8/2003 30-06-2003 WOJEWODA MAZOWIECKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WŚR-P/6620/34/04 25-11-2004 WOJEWODA MAZOWIECKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 PŚ.IV/BS/7671-11.8/09 28-09-2009 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WŚR-P/6620/2/05 20-01-2005 WOJEWODA MAZOWIECKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RO.7643-1/03 28-01-2003 STAROSTA SIERPECKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 PŚ.V/AT/7600-14/08 24-09-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 PŚ.V./KS/7600-14/08 30-06-2008 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 PŚ.V/KS/7600-14/08 

24/10/PŚ.Z

08-04-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 PŚ.V/WŚ/7600-14/08 16-12-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-06-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WŚR-P/6620/08/2003 30-06-2003 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 PŚ.V/KS/7600-14/08 NR 

34/08/PŚ

30-06-2008 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-06-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 NR120/11/PŚ 

PŚ.V/WŚ/7600-14/08

25-11-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/AT/7600-14/08 24-09-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 PŚ.V/WŚ/7600/14/28 16-12-2011 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 NR 24/10/PŚ 

PŚ.V/KS/7600-14/08

08-04-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  5

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  883 490,40

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 457 365,11

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  42 750,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

kw. I beton gr. 20cm

kw. II folia gr. 2mm

kw. III, IV sztuczna bariera geologiczna o grubości min. 0,5m- warstwa mineralna, uszczelnienie matą bentonitową, 

geomembrana PEHD 2mm, na dnie gładka, na skarpach teksturowana, geowłóknina syntetyczna 400g/m2

kw V bez uszczelnienia

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5m współczynnik filtracji k>1*10^-4 m/sek

kolektory (materiał, średnica)
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kw. I i II kol.gł. PCV śr. 200, spadek 3% boczne śr. 100 ułożone jodełkowo spadek 1%

kwatera III i IV czterokrotny drenaż wzdłużny w kierunku zachodnim ze spadkiem grawitacyjnym. Spadki boczne w kierunku 

kolektorów 10% spadku

kwatera V bez drenażu

I 3%

II 2%

III i IV 3%

V brak

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

I i II 209

III i IV 892

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

wywóz do oczyszczalni PKN ORLEN

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  5,1000 zagosp.na skład.

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  1 496,0200 zagosp.na skład.

Gruz ceglany170102  1 333,7600 zagosp.na skład.

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  541,2200 zagosp.na skład.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 684,8200 zagosp.na skład.

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180  1,2800 zagosp.na skład.

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  104,0000 zagosp.na skład.

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  1 648,2000 zagosp.na skład.

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  2 994,0000 zagosp.na skład.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  18,2400 zagosp.na skład.

Szkło200102  320,8000 sprzedaż
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Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  1 998,1600 zagosp.na skład.

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  339 221,90

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest170605  91,4150

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  117,9200

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503

Skratki190801  45,4600

Zawartość piaskowników190802  7,9400

Minerały (np. piasek, kamienie)191209

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  8 498,0000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  471,5400

Odpady z targowisk200302  19,9600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  219,8800

Nazwa składowiska odpadów Skłądowisko odpadów Zakładów Górniczo-Metalowych "Zębiec" w Zębcu S.A.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Zębiec, 

2
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Gmina Iłża

Powiat Powiat radomski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000025224

Nip 6640000816

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

, 

Zębiec, 

Zakłady Górniczo-Metalowe " Zębiec" w Zębcu S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN-8331/421/10/80 17-09-1985 Wojewoda RadomskiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN-8331/421/10/80 17-09-1985 Wojewoda RadomskiPozwolenie na budowę

 13 OS.III-0715-1/1/88 25-03-1988 Wojewoda RadomskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ROŚ.I-O-7644/17/2002 01-02-2001 Starosta RadomskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 PŚ-IV.7241.29.2012.BS 23-11-2012 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

2014

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 PŚ.IV/BS/7671-7.4/09 12-05-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ROŚ.V.6233.11.2011 16-05-2011 Starosta Radomski obowiązuje od:

obowiązuje do:

16-05-2021

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 ROŚ.7644-O-/11/2008 13-03-2008 Starosta Radomski obowiązuje od:

obowiązuje do:

13-03-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 PŚ.V/KS/7600-101/08 09-03-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 28 RA-IN.jl.411./517-5/13/0

7

30-11-2007 podstawa prawna:

Do czasu uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  61 729,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 10 728,80

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  20 800,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Naturalna warstwa glin i iłów 10-12 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PEHD 1 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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Perforowana rura PCV 100 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1,57

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak
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Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie
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Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  13 735,47

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpadowe piaski i iły010409  0,0000

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 

04 07

010410  28,4200

Inne niewymienione odpady010499  123,7000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Jastrząb1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Jastrząb, 

2

Gmina Jastrząb

Powiat Powiat szydłowiecki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000537510

Nip 7991444864

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Pl. Niepodległości /5, 

26-502 Jastrząb

Gmina Jastrząb
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Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 BW 8335/6/87 28-10-1987 Naczelnik Gminy JastrząbDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 14 RO-7630-1/01 12-12-2001 Starosta SzydłowieckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 RO-7644-6-3/05 11-07-2005 Starosta Szydłowiecki wyznaczony rok zamknięcia:

2010

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  15 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 448,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  3 800,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Mata bentonitowa BENTOMAT SP, współczynnik<=1,5*10^(-11)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie
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Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

tak

tak

nie

nie
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kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Gminne Składowisko Odpadów w Konotopie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Konotopa, 

2

Gmina Strzegowo

Powiat Powiat mławski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000538975

Nip 5691550093

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Pl. Wolności 32, 

06-445 Strzegowo

Zakład komunalny w Strzegowie

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 10 7343/34/97 30-06-1997 Wójt Gminy StrzegowoDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN.7351-31-97 29-07-1997 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Mławie

Pozwolenie na budowę

 13 UAN.7352/5-2/98 17-06-1998 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Mławie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 7634-6/2002 27-03-2002 Starosta MakowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 RŚ.7624-35/2010 29-10-2010 Starosta MławskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RŚ.7624-36/2010 30-09-2010 Strarosta Mławski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  35 200,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 13 653,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  0,81

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Podwójna geomembrana HDPE o grubości 1,0 mm i 1,5 mm (dwie warstwy folii o w/w grubościach)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

PCV fi 160

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

tak

tak

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

tak

tak

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  1,9900

Zawartość piaskowników190802  5,4900

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  23,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  12,0000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Lipinach Starych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Aleja Niepodległości 253, 

Stare Lipiny, 

05-200 Wołomin

2

Gmina Wołomin

Powiat Powiat wołomiński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 146348721

Nip 1251618560

3

4

5

6

7
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Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Łukasiewicza 4, 

05-200 Wołomin

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 WAB-7351/K/2/06 02-06-2006 Starosta WołomińskiPozwolenie na budowę

 13 PINB.7353/W/116/21/06 28-06-2006 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 21 WŚR-V-6621/3/2005 15-12-2005 Wojewoda Mazowiecki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 WŚR-V-6625/5/06 24-06-2006 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WŚR.VAT.6626/26/07 14-02-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 PS.V/KS/7600-195/08 11-06-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  230 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 170 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Glina

Mata bentonitowa współczynnik k<=1x10 do -11

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PRHD 2,4 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5 mm piasek gruboziarnisty 1x 10 do -4

Rury PCV fi 200 mm

kolektory (materiał, średnica)

Nachylenia wzdłuż  przepompowni  ścieków od str wsch 2 %, od str północnej  1,5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Rowy opaskowe  1%

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

88

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Odparowanie na składowisku

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery nie
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spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Ziemia , gruz , odpady biodegradowalne

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Minerały (np. piasek, kamienie)191209

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

nie

nie

nie

nie

tak
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wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  450,0000 Wykonanie warstw izolacyjnych, budowa i utwardzanie dróg 

technologicz wobrębie składowiska, wzmacnianie  obwałowań, 

zabezpieczanie skarp bocznych, k

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  500,0000 Wykonanie warstw izolacyjnych, budowa i utwardzanie dróg 

technologicz wobrębie składowiska, wzmacnianie  obwałowań, 

zabezpieczanie skarp bocznych, k

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 007,3200 Wykonanie warstw izolacyjnych, budowa i utwardzanie dróg 

technologicz wobrębie składowiska, wzmacnianie  obwałowań, 

zabezpieczanie skarp bocznych, k

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  136 341,68

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

4669



Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503  707,2200

Inne niewymienione odpady190599  608,3000

Skratki190801  130,4100

Zawartość piaskowników190802  412,0600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  12 242,2000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  74,4800

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 708,7500

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  466,0400

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów w m. Pilawa1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Aleja Wyzwolenia , 

Pilawa, 

2

Gmina Pilawa - obszar wiejski

Powiat Powiat garwoliński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 710422250

Nip 8261392546

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. ALEJA WYZWOLENIA 2, 

08-440 Pilawa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pilawie
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Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 73/8/92 11-08-1992 WBPP w SiedlcachDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB 7351/16/93 29-09-1993 Wójt Gminy OsieckPozwolenie na budowę

 14 RŚ 7624/12/2002 21-01-2002 Starosta GarwolińskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 RŚ 7624-63/03 22-12-2003 Starosta Garwoliński wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 616/11/PŚ.O 27-12-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RŚ 7624-79/02/03 25-02-2003 Starosta GarwolińskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 PŚ.V/KS/7600-27/10 20-07-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

20-07-2011

obowiązuje do:

31-12-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 PŚ.V/KS/7600-27/10 20-07-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

20-07-2011

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 28 MN-IN.mk.411/238.10/10

/07./08

25-03-2008 WIOŚ Mińsk Mazowiecki podstawa prawna:

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  218 000,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 129 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  9 680,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia PEHD 1,5 mm masa asfaltowa ok. 2 cm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

drenaż powierzchniowy pod złożem z warstwy piasku grubego (miąższość 10 cm) zbieracz główny o średnicy 200 mm i 

spadku do studni zbiorczych

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

13,5

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia,gleba

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  49,1000 biologiczna warstwa rekultywacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  45,0000 wykonanie warstwy izolacyjnej odpadów

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  23 143,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  30,0400

Zawartość piaskowników190802  10,4300
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Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  10,3000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  119,3800

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  3,9500

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

08-330 Suchodół Włościański

2

Gmina Sabnie

Powiat Powiat sokołowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 710014751

Nip 8230001533

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Kosowska 75, 

08-300 Sokołów Podlaski

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 08/126/78 30-08-1978 Dyrekcja Rozbudowy Miast i 

Osiedli Wiejskich w Siedlcach

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 B7356-25/99 10-12-1999 Starosta SokołowskiPozwolenie na budowę

 12 18/126/78 30-08-1978 Dyrekcja Rozbudowy Miast i 

Osiedli Wiejskich w Siedlcach

Pozwolenie na budowę
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 14 RŚ-7626/7/2002 21-02-2002 Starosta SokołowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 653/12/PŚ.O 02-01-2013 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 528/11/PŚ.O 25-10-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 RŚ.7626/4/2003 03-02-2003 Starosta SokołowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RŚ-7626/14/2003 30-04-2003 Starosta Sokołowski obowiązuje od:

30-04-2003

obowiązuje do:

29-04-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 82/09/PŚ.Z 31-12-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

31-12-2009

obowiązuje do:

31-12-2011

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 139/11/PŚ.Z 23-12-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

23-12-2011

obowiązuje do:

31-12-2012

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 WŚR.I.JB/6640/60/07 31-12-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

31-12-2007

obowiązuje do:

31-12-2009

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  880 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 834 090,00
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gliny piaszczyste o miąższości przekraczającej 10m , strop glin na terenie składowiska zalega na rzędnej ok 153 m npm, 

współczynnik filtracjii 10-7 cm/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

w części kwatery (wykonany w 2008 r)

110 PCV drenarskie

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

studnia zbiorcza DN 1200-pojemność 3.0 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

nie
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

nie

tak

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  14,0000 Warstwa rekultywacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  224,0000 Przykrycie zamkniętej części składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  46,0000 Warstwy izolacyjne

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  56,6800 Warstwa rekultywacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  7,9000
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Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  9,4000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  631,7000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Fabryczna 41, 

05-660 Warka

2

Gmina Warka

Powiat Powiat grójecki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 142486350

Nip 7972027869

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Farna 4, 

05-660 Warka

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 Nr 183/2000 21-09-2000 Burmistrz WarkiDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 11 Nr 891/11 14-12-2011 Burmistrz WarkiDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 Nr 254/2012 23-03-2012 Starosta GrójeckiPozwolenie na budowę

 12 117/200 20-11-2000 Starosta GrójeckiPozwolenie na budowę
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 14 RS-7644 11-02-2002 Starosta GrójeckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 RS-7644/O/12-S/8/03 31-12-2003 Starosta Grójecki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 19 RS-7644/O/125-S/8/03 31-12-2003 Starosta Grójecki wyznaczony rok zamknięcia:

0

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 Nr 7/09/PŚ.O 29-01-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 PŚ.IV/BS/7671-21.3/08/

09

29-01-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WŚR.V.AT.6626/16.06 30-11-2006 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2007

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 WŚR.I.KS/6640/27/07 30-11-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  8

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  1 325 808,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 893 952,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  45 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

nieprzepuszczalne iły i pyły - warstwa około 10m
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nie

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

nie

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

ZR istn - 106,45, ZR1 połączony ze studnią i ZR2 - po 10m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak
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szerokość pasa [m]  6,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  506,5400 Do wykonania wstepnej okrywy rekultywacyjnej

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  372,9500 Do warstwy izolacyjnej, utwarzania dróg technologicznych na 

składowisku

Gruz ceglany170102  548,1300 Do warstwy izolacyjnej i kształtowania korony

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  535,2600 do utworzenia dróg technologicznych w obrębie składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  191,5600 Do warstwy izolacyjnej i wykonania wstępnej okrywy rekultywacyjnej

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  337,6700 Do warstwy izolacyjnej i wykonania wstępnej okrywy rekultywacyjnej

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]
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masa odpadów sucha masa odpadów

Inne niewymienione odpady170182  111,6900

Skratki190801  0,2500

Zawartość piaskowników190802  79,7000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  450,0000

Osady z dekarbonizacji wody190903  159,1800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 231,6000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  5 696,3000

Odpady z targowisk200302  130,3300

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  707,9700

Nazwa składowiska odpadów MIEDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

07-111 WIERZBNO

2

Gmina Wierzbno

Powiat Powiat węgrowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 710082793

Nip 8241157859

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

97, WIERZBNO

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SELEKT
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Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 K.O.7331/19/99 26-11-1999 WÓJT GMINY WIERZBNODecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 A.B.7351/101/2000 19-04-2000 STAROSTA WĘGROWSKIPozwolenie na budowę

 12 ŚRB.7351-195/10 18-06-2010 STAROSTA WĘGROWSKIPozwolenie na budowę

 13 A.B.353-111/00 14-12-2000 STAROSTA WĘGROWSKIPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚR.7644-4/2/02 22-01-2002 STAROSTA WĘGROWSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚRB.7644-4/8/04 31-12-2003 STAROSTA WEGROWSKI wyznaczony rok dostosowania:

2008

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 ŚRB.7644-1/10 31-03-2012 STAROSTA WĘGROWSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚRB.7644/1/10/11 28-02-2011 STAROSTA WĘGROWSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚRB.7644-2/8/10 19-01-2011 STAROSTA WĘGROWSKI obowiązuje od:

19-01-2011

obowiązuje do:

31-03-2012

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ŚRB.7644-1/2/10 03-01-2011 STAROSTA WĘGROWSKI obowiązuje od:

03-01-2011

obowiązuje do:

31-12-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  52 056,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 31 507,60

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 900,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

geomembrana Carbol 406 HDPE gr. 20mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwir

śr. 100 mm

kolektory (materiał, średnica)

2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

50

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

rozdeszczowanie na odpady

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  3,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

tak

nie

tak

tak

tak

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  416,4000 przesypka, do budowy skarp i obwałowań

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  0,2000 przesypka, do budowy skarp i obwałowań

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  411,1900 do budowy skarp i obwałowań

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  206,4000 do budowy skarp i obwałowań

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 365,0000 do budowy skarp i obwałowań

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  7 594,55

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52
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Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa020304  27,0000

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce 

chemicznej

100103  4,6000

Skratki190801  7,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  333,2000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  62,4000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  183,0000

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  2,7000

Nazwa składowiska odpadów Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Jaskółowo, 

2

Gmina Nasielsk - obszar wiejski

Powiat Powiat nowodworski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 130073521

Nip 5680000578

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
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ul. PŁOŃSKA 43, 

NASIELSK, 

05-190 

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 PPGKiM.7321d-182/972/

98

22-09-1998 Burmistrz Gminy i Miasta NasielskDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB.FN.7351-10/3/99 30-06-1999 Starosta NodworskiPozwolenie na budowę

 13 AB.FN.7355-45/2002 12-11-2002 Starosta NodworskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 PŚ.IV/BS/7671-28/10 10-06-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 PŚ.IV/BS/7971-12.7/09 29-09-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR.-7634/30/2/2002 25-09-2002 Starosta NowodworskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WSR.V.AR.6625/8/07 10-05-2007 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 PŚIV/BS/7671-28/10 10-06-2010 Marszałek Woj Maz.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 PŚ.V/WŚ/7600-113/08 19-12-2012 Marszałek Woj. Maz. obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/WŚ/7600-113/08 28-06-2013 Marszałek Woj. Maz. obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/WŚ/7600-113/08 28-11-2013 Marszałek Woj. Maz. obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 WŚR.I.6640/6/10/04 21-10-2005 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

13-10-2010

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 PŚ.V/WŚ/7600-113/08 27-09-2013 Marszałek Woj Maz. obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/WŚ/7600-113/08 31-12-2013 Marszałek Woj. Maz. obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/KS/7600-113-08 28-06-2012 Marszałek woj. Maz. obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 WŚR.I.JB/6640/7/07 25-07-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 Pś.V/KS/7600-113/08 24-08-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  6

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  600 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 132 200,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 461,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gliny zwałowe 10-60m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

bentomat gr. 6mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwir 16/32 mm; 50 cm

PEHD DUO; 200 mm i 110 mm

kolektory (materiał, średnica)

wzdłuż kolektora głównego 1%, do kolektora głównego 3%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

63,6

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zraszanie odpadów

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

tak

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

4694



Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  27 209,73

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101  14,3800

Skratki190801  16,1100

Zawartość piaskowników190802  16,8200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  148,4700  23,7600

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  5,5000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  142,0300

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 157,4600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  68,6300

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  6,7200

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Radomiu-Wincentów1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Wincentego Witosa 98, 

26-600 Radom

2
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Gmina M. Radom

Powiat Powiat m.Radom

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 670574883

Nip 7960069804

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. WITOSA 76, 

26-600 RADOM

PPUH RADKOM SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 WBP-I-8331/426/42/77 28-07-1982 Urząd Wojewódzki w RadomiuDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 WBP-I-426/42/77 28-07-1982 Urząd Wojewódzki w RadomiuDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 162/83 05-05-1983 Urząd Wojewódzki w RadomiuPozwolenie na budowę

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie nie
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

nie

nie
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów w m. Oleśnica1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Siedlecka 43, 

Oleśnica, 

08-117 Wodynie

2

Gmina Wodynie

Powiat Powiat siedlecki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000550580

3

4

5

6
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Nip 8211661659

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Siedlecka 43, 

Wodynie, 

08-117 Oleśnica

Urząd Gminy w Wodyniach

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 RŚ/7633/1/99 09-03-1999 Wójt gminy WodynieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 PD.7331/25/2000 30-06-2000 Wójt gminy WodynieDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 B.8.7351/25/2001 26-06-2001 Starostwo Powiatowe w SiedlcachPozwolenie na budowę

 13 B.8.7353/2/2002 23-08-2002 Starostwo Powiatowe w SiedlcachPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 15 RB.7631/8/04 15-09-2004 Starostwo Powiatowe w Siedlcach wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 RŚ.7645/1/29/2002 12-08-2002 Starostwo Powiatowe w SiedlcachDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RŚ.7645-1/10/2010 28-06-2010 Starostwo Powiatowe w Siedlcach obowiązuje od:

28-06-2010

obowiązuje do:

15-07-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RŚ.7645-1/16/2010 29-06-2010 Starostwo Powiatowe w Siedlcach obowiązuje od:

29-06-2010

obowiązuje do:

15-07-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  2

4700



Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  50 588,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 19 992,50

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  13 600,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

glina 1 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana Carbofil 406 HDPE o grubości 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Drenaż powierzchniowy nadfoliowy pod złożen z rur, materiał z rur, materiał  HDPE śred. 300 mm z odprowadzeniem do 

szczelnych zbiorników na odcieki (2 po 50 m3)

Rury drenarskie, materiał PEHD średnica fi 300

kolektory (materiał, średnica)

2,2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Rów opaskowy

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

2 zbiorniki odciekowe po 50 m3 każdy

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie
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tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  12,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

żwir, piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

tak

nie

nie

tak
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  3 415,70

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  0,3400

Zawartość piaskowników190802  3,9600
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko w Woźbinie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , Woźbin2

Gmina Cegłów

Powiat Powiat miński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 711582635

Nip 8221417719

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

, Woźbin

PGK Węgrów

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 G.7332/8-93 08-06-1993 Wójt Gminy MrozyDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB.7351-2/16/93 14-10-1993 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Mińsku Mazowieckim

Pozwolenie na budowę

 14 OR.0201-1/02 22-03-2002 Starosta MińskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 OR.0201-1/4/02 19-12-2003 Starosta Miński wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 OR.0201-15/02 19-02-2004 Starosta MińskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 OR.7623-3/2/04 19-02-2004 Starosta Miński obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  21 460,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 18 884,20

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie
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w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Do zraszania czaszy składowiska

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Kruszywo naturalne

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  14,0000 Odpad wykorzystywany do wykonywania okrywy rekultywacyjnej

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  9 614,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]
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masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  3,4000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  354,5000

Odpady wielkogabarytowe200307  17,5000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów w Miączynie  Dużym1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , Miączyn Duży2

Gmina Szreńsk

Powiat Powiat mławski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 130969631

Nip 5691760519

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Plac Kanoniczny 10/10, 

06-550 Szreńsk

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZREŃSKU

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 7332-1/23/95 21-06-1995 Wójt gminy RadzanówDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 7332-1/29/95 29-06-1995 Wójt gminy RadzanówDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)
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 12 UAN.7351/P/17/96 01-04-1996 kierownik Urzędu Rejonowego 

Mława

Pozwolenie na budowę

 13 UAN.7351/P/17/96/97 12-02-1997 Kierownik Urzędu Rejonowego 

Mława

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RLOŚ7634-2/2002 27-03-2002 Starosta MławskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 RLOŚ.7634-2-1/2002/20

03

Starosta MławskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RŚ-7623-42/2008 29-08-2008 Starosta Mławski obowiązuje od:

29-08-2008

obowiązuje do:

29-08-2018

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  18 462,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gliny zwałowe ok 28 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana  HDPE 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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3 rzędy drenów ceramicznych ze spadkiem

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak
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Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek, żwir

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Małkinia Górna1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Małkinia Górna, Rostki Wielkie

2

Gmina Małkinia Górna

Powiat Powiat ostrowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 146470327

Nip 7591740369

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Nurska 144, Małkinia Górna

ZGKIM Sp. z o.o. Małkinia Górna

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 10 8330-1/a/86 17-10-1986 Urząd Gminy w Małkinii GórnejDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 8381/a/1/88 15-04-1988 Urząd Gminy w Małkinii GórnejPozwolenie na budowę

 13 RLO.7644/1/11/03 25-06-2003 Starostwo Powiatowe w Ostrowii 

Mazowieckiej

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RLO.7630/3/02 08-04-2002 Starostwo Powiatowe w Ostrowii 

Mazowieckiej

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 RLO7644-5/03 14-10-2003 Starostwo Powiatowe w Ostrowii 

Mazowieckiej

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RLO.7644-1/11/03 26-06-2003 Starostwo Powiatowe w Ostrowii 

Mazowieckiej

obowiązuje od:

26-06-2003

obowiązuje do:

30-06-2008

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  195 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  35 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

piaski drobne i grube. Miąszość 3-7 m, filtracja 77,88 M/d

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  250,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie
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Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów balastowych "Radiowo"1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Kampinowska 1, 

01-934 Warszawa

2

Gmina M.st. Warszawa

Powiat Powiat m.st. Warszawa

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 015314451

Nip 5272391342

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Obozowa 43, 

01-161 Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m.st. Warszawie Sp. z o.o.
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Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 182/62 24-01-1962 Prezydium PRN Wydziału 

Architektury i Budownictwa w 

Pruszkowie

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 709/97 21-06-1997 Wójt Gminy Stare BabiceDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ.III.7685/5/2001-2002 13-03-2002 Starosta Powiatu WarszawskiegoDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 WŚR.V.GG.6625/12/200

7

14-09-2007 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 23/09/PŚ.Z 30-03-2009 obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 WŚR.I.KS/6640/25/06 20-12-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  4 600 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 41 380 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  162 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Iły , gliny, pylaste, miąższośc powyżej 1 m współczynnik filtracji k=0,00001 m/d tj. 1,157x10-10 m/s
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Pionowa ścianka szczelna z mieszaniny bentonitowej pn. SOLIDUR 274 grubość 0,6 m, k<1*10-9 zakotwionej warstwy 

nieprzepuszczalne min 2 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Drenaże z PE średnicy 150 i 100 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zbiornik podziemny przy zachodniej skarpie skąd odcieki są tłoczone do zbiornika retencyjnego za kompostownią (zbiornik 

północny)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

tak
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Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  16 112,3800 Warstwa izolacyjna budowa skarp w tym obwałowań, kształtowanie 

korony, budowa tymczasowych dróg dojazdowych

Gruz ceglany170102  22 646,3100 Warstwa izolacyjan, budowa skarp w tym obwałowań, kształtowanie 

korony , budowa tymczas. dróg dojazdowych

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  7,0400 Warstwa izolacyjan, budowa skarp w tym obwałowań, kształtowanie 

korony , budowa tymczas. dróg dojazdowych

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  266,6000 Warstwa izolacyjana, budowa tymczas. dróg dojazdowych, okrywa 

rekultywacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  72 088,9800 okrywa rekultywacyjna

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  37 792,2500 Okrywa rekultywacyjna

Inne niewymienione odpady190999  197,6600 Warstwa izolacyjna , budowa skarp w tym obwałowań, kształtowanie 

korony, budowa tymczasowych dróg dojazdowych

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  13,5200 Warstwa izolacyjna , budowa skarp w tym obwałowań, kształtowanie 

korony, budowa tymczasowych dróg dojazdowych

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  5 538 266,78

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11190112  5 508,1200

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  63 464,7600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  4 085,8200

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych i poremontowych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Chemików 7, Płock2

Gmina M. Płock

Powiat Powiat m.Płock

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 610188201

Nip 7740001454

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Chemików 7, Płock

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 12 OS.1.7623/3/9/98 08-07-1998 Urząd Wojewódzki w PłockuPozwolenie na budowę

 13 WGP/RNB/7351/977/98 01-08-1999 Urząd miasta w PłockuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31  4

Pojemność całkowita [m3]32  140 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 86 100,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  14 740,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Glina z dodatkiem 4% wapnia hydratyzowanego

Geowłóknina

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PEHD o gr. 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Piasek ze żwirtem o grubości 300 mm współczynnik filtracji K=10-4 m/s

Rury perforowane PEHD o średnicy 250 mm w warstwie żwiru

kolektory (materiał, średnica)

ze spadkiem 1,5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  12,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  43 068,32

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]
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masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych Zatory - Biele1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Jana Pawła II 106, 

07-217 Zatory

2

Gmina Zatory

Powiat Powiat pułtuski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000549631

Nip 7621629608

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Jana Pawła II 106, 

07-217 ZATORY

URZĄD GMINY ZATORY

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 1/95 07-09-1995 Wójt Gminy ZatoryDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 UA-7351/1078/95 29-11-1995 Kierownik Urzędu Rejonowego 

Wyszków

Pozwolenie na budowę

 22 RLO.7645-42.1/07 14-12-2007 Starosta Pułtuski wyznaczony rok zamknięcia:

2008

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-12-2008

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
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 23 RLO.7645-17/2002 05-03-2002 Starosta PułtuskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31  4

Pojemność całkowita [m3]32  37 400,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 32 500,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  18 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

HDPE 100

kolektory (materiał, średnica)

1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak
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w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

8,4 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  1,50

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów
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Skratki190801

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52
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Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych " Łubna"1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Baniocha, Góra Kalwaria

2

Gmina Góra Kalwaria

Powiat Powiat piaseczyński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 015314451

Nip

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Obozowa 43, Warszawa

MPO m. st. Warszawy

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 12/72 14-03-1972 Prezydium Wojwódzkiej Rady 

Narodowej w Warszawie

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 UA-T-IV-Ap/14/79 28-05-1979 UM st. WarszawyDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 14 122/2001 09-01-2001 Starosta PiaseczyńskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 22 162/11/PŚ.O 31-03-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 13/10/PŚ.Z 31-12-2007 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 170/11/PŚ.O 01-04-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 28 RA-IN.uk.4153/11/10 26-07-2010 MWIOŚ podstawa prawna:

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  5 500 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 5 430 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  216 800,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

miąższość powyżej  1 m współczynnik filtracji  1x10 -9 m/s

Pionowa ścianka szczelna z mieszaniny bentonitowej pn. SOLIDUR 274 grubości 0,6 m , K<1*10 -9 zakotwionej w warstwy  

nieprzepuszczalne min 2 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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Drenaże z PE średnicy 150, 100, 50 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Zbiorniki podziemne  o pojemności 32 m3

nie

tak

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak
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Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak
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kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  7 911 873,08

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Skłądowisko odpadów "ŁĘG"1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Łęg Przedmiejski , 

07-402 Łęg Przedmiejski

2

Gmina Lelis

Powiat Powiat ostrołęcki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 550658239

Nip 7580000396

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Elektryczna 5, 

07-401 Ostrołęka

Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 10 AP-41/65/76 09-07-1976 Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy 

Miast i Osiedli Wiejskich w 

Ostrołęce

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AU-8381/103/79 16-06-1979 Wojewódzkie Biuro Planowania  

Przestrzennego w Ostrołęce

Pozwolenie na budowę

 14 WOS-O-6620/1/02 21-01-2002 Wojewoda MazowieckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 PŚ.IV./AW/7671-4.3/09 11-05-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WŚR.I.6640/13/8/04/05 20-12-2005 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

20-12-2005

obowiązuje do:

20-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 WSR.I.6640/13/8/04/05 20-12-2005 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

20-12-2005

obowiązuje do:

20-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  9

Liczba kwater eksploatowanych30  4

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  11 640 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 9 802 328,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1 480 000,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

z odprowadzeniem poprzez starorzecze Ogon do rz. Narew

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  100,00
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Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Osady z klarowania wody190902

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego 

odprowadzania odpadów paleniskowych

100180  119 973,9500

Mikrosfery z popiołów lotnych100181  519,1700

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  51,4800 Uzupełnienie oraz naprawa dróg na składowiska

Osady z klarowania wody190902  182,0400 Kształtowanie powierzchni korony składowiska odpadów

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  8 331 979,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121  1 775,7200  1 775,7200

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)100124  11,5800

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  201 611,7300

Mikrosfery z popiołów lotnych100181  519,1700
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów w Kotuniu1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , Kotuń2

Gmina Kotuń

Powiat Powiat siedlecki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 711681403

Nip 8212197201

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

, 

08-130 Kotuń

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 PPOG 7331/34/96 16-07-1996 Wójt Gminy KotuńDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB10/7351/70/4/96 02-12-1996 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Siedlcach

Pozwolenie na budowę

 13 NB10/7354/1/97 04-12-1997 Kierownik Urzędu Rejonowego 

Siedlce

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RS7645/1/6/2002 13-02-2002 Starosta SiedleckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 RB7631/8/04 15-09-2004 Starosta Siedlecki wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 23 RS7645/1/14/2003 12-03-2003 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RS.6237.2.2011 15-03-2011 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RS.6237.6.2011 16-12-2011 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RB7631/8/04 09-06-2004 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RS7645/1/9/2010 01-06-2010 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RS7645/1/32/2010 31-12-2010 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RS6233.2.2011 15-03-2011 Starosta Siedlecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RB7645/1/5/2007 21-03-2007 Starosta Siedlecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RS7645/1/31/2010 29-12-2010 Starosta Siedlecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RS7645-1/31/2010 29-12-2010 Starosta Siedlecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2020

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RS6233.12.2011 16-12-2011 Starosta Siedlecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  47 698,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 14 814,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  10 618,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana PEHD 2,0 mm Vesuplast, Bentofix Błg 5000

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Żwir 16/32 grub. 50 cm

Drenarska rura polietylenowa HDPE  300

kolektory (materiał, średnica)

1,5-1,7 promila -1 promil

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

49

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Zraszanie odpadów

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

PIASEK

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

nie
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  0,0000

Zawartość piaskowników190802  43,9000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  52,8000  11,0000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  36,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  0,0000

Odpady z targowisk200302  2,0000
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Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  3,1000

Nazwa składowiska odpadów Międzygminne Składowisko Odpadów w miejscowości "Gajówka Zachodnia"1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Gajówka Zachodnia, 

2

Gmina Stoczek

Powiat Powiat węgrowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 142735562

Nip 8241791177

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

, 

07-104 Stoczek

Zakald Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 RK.7335/28/2000 05-05-2000  Wójt Gminy StoczekDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 RK7335/28/2000 05-05-2000 Wójt Gminy StoczekDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 AB.7351-215/2000 29-06-2000 Starosta WęgrowskiPozwolenie na budowę

 13 AB.7353-10/03 03-01-2003 Starosta WęgrowskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 14 OŚR.7644-4/3/02 15-05-2002 Starosta WęgrowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ŚRB.7644-4/6/04 31-12-2003 Starosta Węgrowski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 OŚR.7644-4/6/02 16-12-2002 Starosta WęgrowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚRB.7644-2/4/09 26-08-2009 Starosta Węgrowski obowiązuje od:

26-08-2009

obowiązuje do:

09-09-2019

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  46 656,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 39 576,39

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  7 900,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Wykładzina hydroizolacyjna miąższość 1 m, współczynnik filtracji 5*10 do  m/s-11

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana  Carbofol HDPE gr 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Uziarnianie 16/32 współczynnik zagęszczenia  ID=0,95
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Rury drenarskie HDPE fi 200

kolektory (materiał, średnica)

1 : 4

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Rów opaskowy betonowy fi 500

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

50

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

rozdeszczowywanie  na niecce składowiska

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  300,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak
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Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Minerały (np. piasek, kamienie)191209

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Opakowania z papieru i tektury150101  123,2440 Poddano segregacji na linii sortowniczej w celu pozyskania 

surowców wtórnych

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  127,5080 Poddano segregacji na linii sortowniczej w celu pozyskania 

surowców wtórnych

Opakowania z metali150104  28,1460 Poddano segregacji na linii sortowniczej w celu pozyskania 

surowców wtórnych

Zmieszane odpady opakowaniowe150106  77,2800 Poddano segregacji na linii sortowniczej w celu pozyskania 

surowców wtórnych

Opakowania ze szkła150107  156,3090 Poddano segregacji na linii sortowniczej w celu pozyskania 

surowców wtórnych

Zużyte opony160103  31,5500 Zmagazynowane przezd dalszym wykorzystaniem (przekazywanie 

odpadu, segregacja)

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,0000

Odpadowa papa170380  0,6200 Zmagazynowane przezd dalszym wykorzystaniem (przekazywanie 

odpadu, segregacja)

Papier i tektura200101  0,5900 Poddano segregacji na linii sortowniczej w celu pozyskania 

surowców wtórnych

Tekstylia200111  0,3940 Zmagazynowane przezd dalszym wykorzystaniem (przekazywanie 

odpadu, segregacja)

Urządzenia zawierające freony200123  5,9000 Zmagazynowane przezd dalszym wykorzystaniem (przekazywanie 

odpadu, segregacja)

Leki inne niż wymienione w 20 01 31200132  0,0140 Zmagazynowane przezd dalszym wykorzystaniem (przekazywanie 

odpadu, segregacja)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki

200135  1,5800 Zmagazynowane przezd dalszym wykorzystaniem (przekazywanie 

odpadu, segregacja)
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Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

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

200136  0,6200 Zmagazynowane przezd dalszym wykorzystaniem (przekazywanie 

odpadu, segregacja)

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny

200199  10,6550 Zmagazynowane przezd dalszym wykorzystaniem (przekazywanie 

odpadu, segregacja)

Odpady ulegające biodegradacji200201  4,6480 Zmagazynowane przezd dalszym wykorzystaniem (przekazywanie 

odpadu, segregacja)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  410,6100 Poddano segregacji na linii sortowniczej w celu pozyskania 

surowców wtórnych

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  27,3440 Zmagazynowane przezd dalszym wykorzystaniem (przekazywanie 

odpadu, segregacja)

Odpady wielkogabarytowe200307  5,6400 Poddano segregacji na linii sortowniczej w celu pozyskania 

surowców wtórnych

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  13 792,57

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503  1 864,9900

Skratki190801  9,7000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  54,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  620,9600

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  60,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  885,2600

Odpady z targowisk200302  4,6930

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  2,3950
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Nazwa składowiska odpadów Wyśmierzyce1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

26-811 Wyśmierzyce

2

Gmina Wyśmierzyce

Powiat Powiat białobrzeski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 670223422

Nip 7981285200

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Mickiewicza 75, 

Wyśmierzyce, 

Gmina Wyśmierzyce

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 13 WL-8224/1/90 16-05-1990 Naczelnik Miasta i Gminy 

Wyśmierzyce

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 22 ROŚ.7644-O/20/08/TB 08-07-2008 Starosta Białobrzeski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 ROS 7644-O/26/02 28-12-2002 Starosta BiałobrzeskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30
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Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  14 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  11 000,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

nie

nie
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wykorzystanie do celów technologicznych (

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

nie

tak

nie

nie

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  3 307,10

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Gminne wysypisko śmieci1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów ul. Polna 15, 

07-405 Troszyn

2

Gmina Troszyn

Powiat Powiat ostrołęcki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 550451018

Nip 7581102207

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Polna 15, 

07-405 Troszyn

Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 8331/4/90 25-04-1990 NG TroszynDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 14 ROŚ 7644/0/16/2002 18-03-2002 Starostwo PowiatoweDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 Starostwo Powiatowe 15-11-2002 ROŚ 7644/0/48/2002Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  43,65

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 19 329,90
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  11 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

3 x folia 1mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

PCV 60mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

2

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak
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z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

tak
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gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  8 493,60

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  3,1000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  101,9000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Turskiego , 

Goworki/Ławy, 

07-401 Rzekuń

2

Gmina M. Ostrołęka3
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Powiat Powiat m.Ostrołęka

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 550055819

Nip 7581569833

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. B. Joselewicza , 

07-410 Ostrołęka

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 64/86 20-11-1986 Urząd Wojewódzki w OstrołęcePozwolenie na budowę

 14 PW/2127/02 03-07-2002 Starostwo Powiatowe OstrołękaDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 WŚR.-06614/1/03 23-12-2003 Wojewoda Mazowiecki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 PŚ.IV/BS/17671-3.4/09 10-04-2007 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 WŚR.I.KS/666/40/37/06 28-09-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  550 000,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 511 413,98

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Warstwa popiołówo miąższości 10-12 mk =0,015 m/dobę

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

PEHD fi 110mm

kolektory (materiał, średnica)

od 0,3% do 3,1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAk

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

300

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  50,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Piasek i gruz

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

nie

nie

nie
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wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  450,0000

Gruz ceglany170102  1 394,5400 utwardzanie dróg technologicznych i placów manewrowych na 

składowisku

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 971,9200 utwardzanie dróg technologicznych i placów manewrowych na 

składowisku

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]
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masa odpadów sucha masa odpadów

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  177,5600

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503  18 358,6400

Skratki190801  245,4600

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  2 705,8600

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  1 509,4600

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Woli Pawłowskiej1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Wola Pawłowska, 

06-400 Ciechanów

2

Gmina Ciechanów

Powiat Powiat ciechanowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 130355722

Nip 5661643631

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Gostkowska 83, 

06-400 Ciechanów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 10 L.dz. 7331-1/1/93 04-02-1993 Urząd Gminy w CiechanowieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 L.dz.7331-1/1/93 04-02-1993 Urząd Gminy w CiechanowieDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 UAN.7351-77/93 24-03-1993 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Ciechanowie

Pozwolenie na budowę

 12 27/2014 22-01-2014 Starosta CiechanowskiPozwolenie na budowę

 12 658/2013 27-11-2013 Starosta CiechanowskiPozwolenie na budowę

 12 659/2013 27-11-2013 Starosta CiechanowskiPozwolenie na budowę

 12 703/2013 18-12-2013 Starosta CiechanowskiPozwolenie na budowę

 13 OS.VII-7633.1/94 08-06-1994 Urząd Wojewódzki w CiechanowiePozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 15 01-06-2002 Starosta Powiatu Ciechanowskiego wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 WŚR-B6625.2/02 30-12-2002 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 PŚ.IV/BS/7671-5.2/09 31-12-2007 Marszałek Woj. Mazowieckiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WŚR-C6626.2/03 08-05-2003 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

10-05-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 WŚR.I.JB/6640/8/070 31-12-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31
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Pojemność całkowita [m3]32  324 596,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 205 372,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  32 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PCV 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

miąższość 70 cm,

wsp. infiltracji k=10 do -3

główny - betonowy  fi = 20 cm

boczne - ceramiczne fi = 10 cm

kolektory (materiał, średnica)

wzdłuż kolektora głównego 3 %

wzdłuż kolektorów bocznych 5 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik napoetrzania  - 243 cm3

zbiornik retencyjny - 900 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie
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Tak - recyrkulacja do kwatery

odgazowanie i 

napowietrzanie 

odcieków

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  15,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia , piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)190503

Minerały (np. piasek, kamienie)191209

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  471,6800 R5 do warstw izolacyjnych

Gruz ceglany170102  67,7600 R5 do warstw izolacyjnych

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  87,2000 R5 do warstw izolacyjnych

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2 593,2300 R do warstw izolacyjnych

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  25,1800 R5 do warstw izolacyjnych

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  3 038,5000 R5 do rekultywacji

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  53,0400 R54 do warstw izolacyjnych

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11

191212  3 725,1000 R3 - kompostowanie

Papier i tektura200101  284,4800 R12 - sortowanie

Szkło200102  445,6400 R12 - sortowanie

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji200108  10,0600 R3 - kompostowanie

Tworzywa sztuczne200139  105,4900 R12 - sortowanie

Odpady ulegające biodegradacji200201  1 062,0600 R3 - kompostowanie

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  2,5800 R5 do warstw izolacyjnych

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  19 322,8800 R12 - sortowanie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  380 564,18

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]
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masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)020104  20,0200

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 

szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 

02 02

150203  2,5000

Szkło170202  0,2800

Tworzywa sztuczne170203  3,8400

Odpadowa papa170380  66,0200

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  129,2300

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

170904  6,1000

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503  117,3600

Skratki190801  175,8200

Zawartość piaskowników190802  213,1000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  1,3200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  15 067,5000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  479,1800

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  66,0600

Odpady wielkogabarytowe200307  175,4600

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  124,5400

Nazwa składowiska odpadów Gminne składowisko odpadów komunalnych1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów , 

Kuczbork -Wieś, 

2

Gmina Kuczbork-Osada

Powiat Powiat żuromiński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000536456

Nip 5691075172

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Mickiewicza 7, 

Kuczbork-Osada, 

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 RGK 7331-29/96 16-09-1996 Wójt Gminy Kuczbork-OsadaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN 7351-1/9/97 07-06-1997 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Mławie

Pozwolenie na budowę

 13 7356-A/2/98 01-09-1998 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Mławie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ROŚ.Irg.7644-4/2002 15-02-2002 Starosta ŻuromińskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 RiŚ.7644-4/2003 17-12-2003 Starosta Żuromiński wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 RiŚ.7644-4/2012 12-12-2012 STAROSTA ŻuromińskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RiŚ.6233.7.2012 19-12-2012 Starosta ŻUROMIŃSKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

4768



29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  80 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 32 429,70

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  6 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geowłóknina 600g/m2, geomembrana HDPE 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Gruby żwir, miąższość 20 cm

Kolektor średnica 222/1999, 4 sączki boczne o śred. 80 mm

kolektory (materiał, średnica)

Nachylenie 1:3, spadek 1% - 3,5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Rów odprowadzający wody opadowe od zewnętrznej strony

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

5,4
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Pospółka

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  21,4400 Do dalszego przerobu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  8 512,80

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Odpady z upraw hydroponicznych020183  0,7000

Odpady z produkcji pasz roślinnych020381  3,7000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  49,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  150,3600

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  5,2000

Nazwa składowiska odpadów Wydzielone miejsce skł. PLACKA z IOS1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Świerże Górne, 

2

Gmina Kozienice - obszar wiejski

Powiat Powiat kozienicki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 670908367

Nip 8120005470

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

1, 

Świerże Górne, 

26-900 Kozienice

ENEA WYTWARZANIE S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 23 PŚ.IV./BS/7671-22.9/09 31-05-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 WŚR-R-6620/8/04 30-06-2004 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-06-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 WŚR.I.6640/13/6/05 20-12-2005 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

20-12-2005

obowiązuje do:

20-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  0

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  250,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie
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rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  6 283,94

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 10 01 20

100121  3 573,0000  1 650,7000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów  w m. Urbanów1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Urbanów, 

26-660 

2

Gmina Jedlińsk

Powiat Powiat radomski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 671987280

Nip 7962332080

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

, Jedlińsk

Zakład Gospodarki Komunalnej

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GP-I-7330/426/10/93 15-06-1993 Wojewoda RadomskiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 BTK-7351/37/95 15-05-1995 Wójt Gminy JedlińskDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)
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 12 BTK-8013/10/97 02-06-1997 Wójt Gminy JedlińskPozwolenie na budowę

 14 Przegląd wykonany w 

czerwc2012

Starosta RadomskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 WŚR-R-6621-3/3/05 19-10-2005 Wojewoda Mazowiecki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 15 ROŚ.I-O7644-186/2003 12-12-2003 Starosta Radomski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 WŚR.V.BS.6625/4/07 08-02-2007 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 222/10/PŚ.O 30-06-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 PŚ.V./KS/7600-176/08 27-10-2009 Marszałek Wojewodztwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

27-10-2009

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 WŚR.I.KS/6640/54/06 30-10-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

30-10-2007

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  70 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 54 080,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  9 100,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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Folia PEHD 2 mm + Mata Bentonitowa Bentafix BFG 5000+warstwa zabezpieczająca w postaci przysypki

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

rurociągi ułożone na podsypce i w obsypce źwirowej

rury drenarskie fi 200 fi 128 rurociąg tłoczny PE fi 50

kolektory (materiał, średnica)

zgodnie z założeniami projektowymi

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Rowy opaskowe

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik odcieków o poj. 360 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie
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Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Ziemia z pryzmy po budowie , odpady

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  76,6000 warstwa przesypowa

Gruz ceglany170102  11,3400 Warsztwa przesypowa

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  8,7200 warstwa przesypowa

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  0,4200 Warstwa przesypowa

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  54 080,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  2,4200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  20,1200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  102,5200

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  687,4200
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Nazwa składowiska odpadów ORLEN EKO Sp. z o.o.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Chemików 7, Płock2

Gmina M. Płock

Powiat Powiat m.Płock

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 611418838

Nip 7742816522

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

, 

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 22 PŚ-IV.7641.40.2012.BS 28-11-2012 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 26/08PŚ.O 14-04-2008 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 PŚ.V/KS/7600-96/08 20-09-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/KS/7600-96/08 03-10-2013 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 PŚ.V/KS/7600-96/08 09-01-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  3

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  46 940,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 25 400,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  15 340,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Gliny 50 cm, 1E-9 m/s

Folia PEHD (geomembrana) 0,2 cm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie
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w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

tak

nie

tak

tak

nie

Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z 

oczyszczania gazów odlotowych

190105  35,1200

Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania 

gazów odlotowych

190106  1 673,4530

Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

190111  22,6200

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , Dębe2

Gmina Serock

Powiat Powiat legionowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 142096783

Nip 5361872161

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Nasielska 21, Serock

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 GB-7335-123/95 12-06-1995 Burmistrz M i G SerockDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 580/95 23-10-1995 Burmistrz M i G  SerockPozwolenie na budowę
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 13 RAS.7351-413/04 17-03-2005 Starosta LegionowskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 GB-73510-14A/U/96/R 23-09-1996 Burmistrz M i G SerockDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 16 INB-7353/979/05/06 19-07-2006 Starosta Legionowski podstawa prawna:

wyznaczony rok dostosowania:

0

Czy decyzja o dostosowaniu została 

przedłużona?

 23 PS.IV/BS/7671-3/08 12-03-2008 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 WŚR.I.JB/664/0/9/07 20-12-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

31-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  88 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 87 042,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  12 100,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Plastpapa 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Żwir frakcji 10-20 mm i wysokości 60 cm

Rury perforowane PVC fi 180 mm

kolektory (materiał, średnica)

Kanł drenażowy 1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

600

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Rozdeszczowanie na terenie

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

4787



Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Piasek, gruz, ziemia

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  59 043,31

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  0,1500

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  388,5000

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW W M. GUZÓW1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

GUZÓW, 

26-505 

2

Gmina Orońsko

Powiat Powiat szydłowiecki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 670223860

Nip

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. SZKOLNA 8, 

26-505 OROŃSKO

GMINA OROŃSKO

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 UAN-V-7351/78/91 29-10-1991 URZĄD REJONOWY W 

SZYDŁOWCU

Pozwolenie na budowę

 23 215/10/PŚ.O 30-06-2010 MARSZAŁEK WOJ. 

MAZOWIECKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 119/10/PŚ.Z 13-12-2010 MARSZAŁEK WOJ. 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  51 350,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 29 558,20

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1,30

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

6m warstwa gliny, wsp. filtracji 0,00001 cm/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  23 923,60

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Kwatery Magazynowe "Mysliborska"1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Myśliborska , Warszawa2

Gmina M.st. Warszawa

Powiat Powiat m.st. Warszawa

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 010381709

Nip

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

PGNiG Termika
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ul. Modlińska 15, 

03-216 Warszawa

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UA.AR-L/2575/75 22-10-1975 Urząd m. st. WarszawyDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 14 WOS-V-6620/30/2001 30-11-2001 Wojewoda MazowieckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 WŚR.V.AT.6621/7/2006 31-10-2006 Wojewoda Mazowiecki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 WŚR-V-6625/3/2003 03-03-2003 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WŚR.V.6620/79/2003 11-12-2003 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

11-12-2003

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WŚR.V.IC.6620/IC/2006 23-06-2006 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

23-06-2006

obowiązuje do:

30-06-2011

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 139/10/PŚ.O 07-06-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

07-06-2010

obowiązuje do:

23-06-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32  1 670 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 1 619 400,00
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  310 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

wartstwy popiołu nagromadzone w latach poprzednich

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

ziemia + obsiew trawą

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 619 400,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Skladowisko odpadów w Jeżewicach1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , Jeżewice2

Gmina Tarczyn

Powiat Powiat piaseczyński

3

4
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Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 015891250

Nip 1231233414

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. RYNEK 8A, 

05-555 TARCZYN

GMINA TARCZYN

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 22 PŚ.IV/BS/7672-5.5/08 30-10-2008 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 WŚR-V-6621/4/2005 28-10-2005 Wojewoda Mazowiecki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 28 RA-IN-6750/554-6/28/20

27/01/UK

23-07-2001 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska

podstawa prawna:

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32  108 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 122 690,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  30 000,00
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Uszczelnienie wierzchniej warstwy - mata bentonitowa

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery nie
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spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Latowicz Rozstanki, 

05-334 Latowicz

2

Gmina Latowicz

Powiat Powiat miński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

3

4

5
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Regon 000548287

Nip 8221264575

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Rynek 6, 

05-334 Latowicz

Urząd Gminy Latowicz

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 RGP.7331/1/5/92 26-10-1992 Wójt Gminy BorowieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 OS-I-7633/28/92 12-11-1992 Urzad Wojewódzki w SiedlcachPozwolenie na budowę

 13 NB7351/2/10/93 08-04-1993 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Miuńsku Mazowieckim

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OR.0201-1/02 18-02-2002 Strarosta MińskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OR.0201-1/2/02 29-12-2003 Starosta Miński wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 OR.7634-1/04 12-10-2004 Starosta MińskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OR.7623-3/5/04 12-10-2004 Starosta Miński obowiązuje od:

12-10-2004

obowiązuje do:

31-12-2013

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  25 094,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 18 896,70

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 300,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

HDPE 1,00 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

PHD 110

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

tak

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  600,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

nie
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  5 070,32

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  54,6000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko balastu pokompostowego (rozłogi)1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , Grodzisk Mazowiecki2

Gmina Grodzisk Mazowiecki3
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Powiat Powiat grodziski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 146470221

Nip 5291800540

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Sportowa 29, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 A8322/94/2212 21-03-1994 Burmistrz Miasta MilanówkaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 WPP.73516/107/94 08-11-1994 Burmistrz Miasta Grodzisk 

Mazowiecki

Pozwolenie na budowę

 13 SPG.AAB/u/3199 30-12-1999 Starosta GrodziskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 WOSRiGW/760/18/02 22-09-2004 Starosta GrodziskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 PŚ.IV/BS/7671-10.12/08 27-05-2010 Marszałek Wojew MazowieckiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 WŚR.I.KB/6640/41 12-07-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

31-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  400,00

4806



Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 193,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  42 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Glina K=6x10 -12  -  10  -10

Szczelny Ekran 0,6 m z tworzywa żużlowo-alkalicznego z dodatkiem betonitu

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia w wale opaskowym

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Odcieki ujmowane w kanał i grawitacyjnie trafiające do osadnika wstepnego oczyszczalni

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Poletka oczyszczalni i zbiornik 10 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

Tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Ziemia , gruz

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  133,4000 Warstwy przesypowe , drogi, technologiczne, budowa skarp

Gruz ceglany170102  23,6400 Warstwy przesypowe, drogi, technologiczne, budowa skarp

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  689,0000 Warstwy przesypowe, drogi, technologiczne, budowa skarp

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  170 408,00

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  7 324,3900

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  468,6000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych "Słabomierz - Krzyżówka"1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Słabomierz-Krzyżówka, 

2

Gmina Radziejowice

Powiat Powiat żyrardowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 750086653

Nip 8380007201

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Czysta 5, 

96-300 Żyrardów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o., Czysta 5, Żyrardów

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 11 1/2004 12-02-2004 Wójt Gminy RadziejowiceDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB-7353/35/00/05 13-06-2005 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 O/Ś.IV.7631-PE/1/02 07-02-2002 Starosta Powiatu ŻyrardowskiegoDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 PŚ.IV/BS/7672-2.1/09 11-01-2013 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

2015

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 PŚ.IV/BS/7671-44/10 17-06-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 PŚ-IV.7244.3.2013.BS 18-01-2013 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 PŚ.V/AT/7600-19/08 29-07-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-03-2013

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 28 08-12-2008 Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska w Warszawie

podstawa prawna:

PI-IN.kj.411/441-46/12/08

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  1 044 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 913 538,54

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  60 000,00

35 Uszczelnienie tak
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Podłoże gliniasto-iglaste (14-15m) z przewarstwieniem piasku i warstwy wodonośnej  1,3 m pod zdeponowanymi odpadami. 

Współczynnik filtracji 1,8 x10-9-1.7x10-10m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Drenaż podskarpowy , drenaż palczasty

PCV fi 160, fi 200

kolektory (materiał, średnica)

1,5promila, 2 promila

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Dwa zbiorniki retencyjno- odparowywalne sz 2 pojemność: 2280 m3; 1225

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak zraszanie składowiska

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

nie

nie
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odzysk energii tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  486,4940 Budowa skarp i obwałowań, kształtowanie korony w tym dróg 

wewnętrznychoraz wykorzystanie na zamkniętej części składowiska

Gruz ceglany170102  148,0000 Budowa skarp i obwałowań, kształtowanie korony w tym dróg 

wewnętyrznych

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  7 755,9000 Budowa skarp i obwałowań, kształtowanie korony w tym dróg 

wewnętrznych oraz wykorzystanie na zamknietej części składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  2 000,0000 Rekultywacja biologiczna zamkniętej części składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  3 500,0000 Warstwa przesypowa

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  1 470,0000 Budowa skarp i obwałowań, kształtowanie korony w tym dróg 

wewnętrznych oraz wykorzystanie na zamkniętej części składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  11 000,0000 Rekultywacja biologiczna zamkniętej części składowiska

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  2 600,0000 Warstwa przesypowa

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 214 078,99

Ocena składowiska odpadów

4814



Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  6 879,2900

Nazwa składowiska odpadów Składowisko gipsu odpadowego1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Świerże Górne, 

2

Gmina Kozienice

Powiat Powiat kozienicki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 670908367

Nip 8120005470

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

1, 

Świerże Górne, 

26-900 Kozienice

ENEA WYTWARZANIE S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 23 PŚ.IV./BS/7671-22.9/09 31-05-2010 Marszałek Województwa Maz.Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 25 WŚR-R-6620/8/04 30-06-2004 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-06-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 WŚR.I.6640/13/6/05 20-12-2005 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

20-12-2005

obowiązuje do:

20-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  0

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 4 513,50

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  250,00

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie
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rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  56 828,74

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów 

odlotowych

100105  37 130,4000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , Brudnice2

Gmina Żuromin

Powiat Powiat żuromiński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 130247582

Nip 5110043326

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Piłsudskiego 3, 

09-300 Żuromin

Zakłąd Usług Remontowych i Konserwacyjnych

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 8331-1/90 05-01-1990 Naczelnik Miasta i Gminy ŻurominDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 XII.8381/5/91 24-07-1991 Urząd Rejonowy w MławiePozwolenie na budowę

 13 PINB 7353-1/3UO/06 29-03-2006 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Żurominie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 14 ROŚiRG.7644-2/2002 25-09-2003 Starosta Powiatu ŻuromińskiegoDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 RiŚ.7644-2/2003 27-11-2003 Starosta Żuromiński wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 PŚ.IV/BS/7671-7.7/08 16-08-2010 Marszałek Woj. MazowieckiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RiŚ.7634-13/2010 14-10-2010 Starosta Żuromiński obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 46/09/PŚ.Z 14-10-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  102 200,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Glina

Folia PCV gr 2 mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

fi 20 cm, PCV

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

16

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Tak,recyrkulacja tzn. zawracanie na składowisko

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 952,6600

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  66 260,29

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  3,9800

Zawartość piaskowników190802  2,2800

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  1 952,4800

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  32,2000

Nazwa składowiska odpadów Zakład Recyklingu Rozpuszczalników Organicznych Rojków 391

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów 39, 

Rojków, 

2

Gmina Poświętne

Powiat Powiat wołomiński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 220817452

3

4

5

6
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Nip 5833075591

Typ składowiska składowisko odpadów niebezpiecznych

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Aleja Solidarności 115/2, 

01-140 Warszawa

Konsorcjum Onesta Spółka z o. o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 176/13/PŚ.O 23-12-2013 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 13 Umowa dzierżawy 11-03-2013 ITP GREEN PROJECT SP.Z.O.O.Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 25 176/13/PŚ.O 23-12-2013 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  7

Liczba kwater eksploatowanych30  7

Liczba kwater zamkniętych31  4

Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  3 000,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070104  18,6500 R2

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste

070604  73,5000 R2

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603  4,8900 R2

Szlamy i odpady stałe zawierające inne 

rozpuszczalniki

140605  29,2400 R2

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  125,74

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Wody popłuczne i ługi macierzyste070101  15,2200

Zmywacz farb lub lakierów080121  0,4400

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników140603  1,0600

Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki140605  22,9500

Nazwa składowiska odpadów Skłądowisko odpadów w m. Szydłowiec1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów ul. Piaskowa 29, Szydłowiec2

Gmina Szydłowiec

Powiat Powiat szydłowiecki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 670028270

Nip 7991537844

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Rynek Wielki 1, 

26-500 Szydłowiec

Gmina Szydłowiec

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GT-IV-8335/1/87 14-01-1987 Naczelnik M i G w SzydłowcuDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 GT-IV-8241/20/87 03-11-1987 Naczelnik Miasta i Gminy w 

Szydłowcu

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 GT-IV-8241/20/87 03-11-1987 Naczelnik Miasta i G SzydłowiecPozwolenie na budowę

 14 RO-7644-2/04 26-01-2004 Starosta SzydłowieckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 RO-7644-2/04 26-01-2004 Starosta Szydłowiecki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 PŚ-IV.7241.19.2012.BS 29-06-2012 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
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 22 PŚ-IV.7241.50.2012.BS 20-12-2012 Marszałek Wojewodztwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 PŚ.IV./EK/7671-14.7/09 28-09-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 PŚ.V./KS/7600-34/08 15-07-2008 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

15-07-2008

obowiązuje do:

31-12-2011

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 PŚ.V./KS/7600-34/08 15-07-2008 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

15-07-2008

obowiązuje do:

31-12-2009

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 28 RA-IN.c.c411/553-10/7/0

7

05-06-2007 Mazowiecki Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska

podstawa prawna:

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

 28 RA-IN.c.c.411/553-10/19

/07

09-02-2009 Mazowiecki Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska

podstawa prawna:

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

 28 RA-IN.c.c411/553-10/6/0

7

05-06-2007 Mazowiecki Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska

podstawa prawna:

Wszczęcie, zawieszenie i umorzenie 

postępowania

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  150 300,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 129 538,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  14 800,00

35 Uszczelnienie tak
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Glina piaszczysta o miąższości 0,6 m i wspólczynniku filtracji 1,0 x 10(do potegi-6)  - 1,0 x 10 (do potegi-8) m/s

Dodatkowa warstwa gliny o miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji 10(do potęgi-6) - 10(do potęgi-8) m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa drenażowa wykonana ze żwiru o miąższości 15 cm oraz sączków ceramicznych fi 7,5 do 15 cm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Dreanż oraz rów opaskowy połaczony ze zbiornikiem odciekowym

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zbiornik o pojemności 200 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

nie

tak
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  124,4000 Warstwa Izolacyjna

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  23,5000 Warstwa Izolacyjna

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  22,6000 Warstwa izolacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  160,3000 Warstwa izolacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  10,0000 Warstwa izolacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  39 824,20

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52
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Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 887,4000

Odpady z targowisk200302  9,4000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  42,5000

Nazwa składowiska odpadów Gminne składowisko odpadów1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Nowe Łęgonice, 

2

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Powiat Powiat grójecki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 142704544

Nip 7972035047

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Pl. O.H. Koźmińskiego 4a, Nowe Miasto nad Pilicą

Zakład Usług Komunalnych

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 BGRO-7332/3/99 20-07-1999 Burmistrz Miasta i Gminy Nowe 

Miasto nad Pilicą

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 GB-7351/36/2000 05-06-2000 Starosta GrójeckiPozwolenie na budowę
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 13 RS-7644/O/1/125-s/1/02 11-02-2002 Starosta GrójeckiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RS-7644/O/125-s/9/03 31-12-2003 Starosta GrójeckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 WŚR.V.AT.6625/165/06 15-11-2006 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RS-7644/O/160/05 27-12-2005 Starosta Grójecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 WŚR.I.6640/1/7/05 17-05-2005 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

17-05-2005

obowiązuje do:

20-05-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  81 850,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 50 200,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  18 132,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Piasek o grubości

I warstwa geowłóknina Geon 600

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

II warstwa geomembrana PEHD gr. 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Żwir o granulacji powyższej 8 mm

Rury drenarskie HDPE o średnicy 110 i 200 mm, ułożone w obsypce żwirowej zabezpieczone geowłókniną

kolektory (materiał, średnica)

od 1 do 3,8%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Rowy opaskowe + 2 studnie chłonne

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zbiornik o V=1490 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Zraszanie składowanych odpadów na kwaterach

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak
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gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  3,0700

Zawartość piaskowników190802  1,3800

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  15,8600

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  492,9400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  3,7200
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów komunalnych w Łojewie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

07-132 Łojew

2

Gmina Łochów

Powiat Powiat węgrowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 710016135

Nip 8240003083

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Myśliwska 4, Łochów

Zakłąd Gospodarki Komunalnej

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 OŚ-I-7633/10/97 02-09-1997 Urząd Wojewódzki w SiedlcachDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 BG.8331/2997 17-04-1997 Burmistrz Gminy ŁochówDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 BG.7351/149/97 10-09-1997 Wót Gminy ŁochówPozwolenie na budowę

 13 BG.73353-1/2000 08-03-2000 Wójt Gminy ŁochówPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚR.7644-4/1/02 22-01-2002 Starosta WęgrowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 15 ŚRB.7644-4/7/04 31-12-2003 Starosta Węgrowski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 PŚ.IV/BS/7671-6.2/08 29-04-2008 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 PŚ.V./KS/7600-11/08 29-07-2008 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 PŚ.V./KS/7600-11/08 29-07-2008 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 28 MM-IN.mk.411/224.14/1

0/07/08

25-03-2008 Mazow. Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska

podstawa prawna:

Decyzja zezwalająca na podjęcie 

użytkowania z 01.09.2008 znak: 

MM-IN.mk.411.224.

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  88 780,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 99,98

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  17 156,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

T-20M, K-10 -7 CM/S

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

PCV Fi 113 mm

kolektory (materiał, średnica)

Sączki ze spadkiem  2,5 promila , przewody zbiorcze spadek 3 promile

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Rów opaskowy betonowy wokół skarpy

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

4 szt x 12,3 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Zageszczenie masy odpadów

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

4840



Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Gruz

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gruz ceglany170102

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Gruz ceglany170102  96,2100 Warstwy Izolacyjne

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  400,0000 Biologiczna Warstwa Rekultywacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  17,8000 Biologiczna Warstwa Rekultywacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  80 690,34

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  43,2000

Zawartość piaskowników190802  38,7300

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  495,0400  60,4300

Osady z klarowania wody190902  4,8000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  155,7700

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  149,8600

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 026,2200

Odpady z targowisk200302  28,8800
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Odpady wielkogabarytowe200307  89,7700

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Płocochowo, 

2

Gmina Pułtusk

Powiat Powiat pułtuski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 141246298

Nip 5681580000

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Staszica 35, 

06-100 Pułtusk

P.P.U.K. Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 109/2003 26-05-2003 Burmistrz Miasta PułtuskDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 WBA 7351-415/03 Nr 

491/03

10-09-2001 Starostwo Powiatowe PułtuskPozwolenie na budowę

 13 PINB 7351-24/06 30-05-2006 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RLO 7645-18/2002 05-03-2002 Starostwo PowiatoweDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 23 PS.IV./AW/7671-33.1/10 07-06-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 20/10/PŚ.Z. 24-03-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  330 500,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 318,93

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  11 400,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

1. MATA BENTONICZNA GRUBOŚĆ: 5000G/M2

2. GEOMEMBRANA PEHD grubość 2mm

3. GEOWŁÓKNINA 800g/m2

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa filtracyjna o granulacji powyżej piasków średnicy (Pr, Po, Ż), współczynnik filtracji> 0,001 m/s

drenaż odcieków z rur PEHD 200/176, zbieracze i transportowe250/220

kolektory (materiał, średnica)

nachylenie w kierunku kolektorów 3,5%, wzdłuż kolektorów 1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

700

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  20,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału
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piasek

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  98,5200 R12

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  144 829,10

Ocena składowiska odpadów

4846



Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52 B

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101  14,6400

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  6,6400

Skratki190801  55,7400

Zawartość piaskowników190802  113,8200

Osady z klarowania wody190902  13,7000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  2 959,6200

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  49,6800

Odpady z targowisk200302  61,8200

Odpady wielkogabarytowe200307  18,4000

Nazwa składowiska odpadów SOBO-TRANS-SPED1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Lipka 35, 

Lipka, 

05-205 

2

Gmina Klembów

Powiat Powiat wołomiński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

3

4

5
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Regon 006746752

Nip 1250030267

Typ składowiska składowisko odpadów obojętnych

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Moniuszki 28A, 

Zielonka, 

05-22 

Włodzimierz Sołtysiak

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 649/07 18-12-2007 Starosta WołomińskiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 Wójt Gminy Klembów 31-07-2006 E2/7331/33/2006Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 23 Sp.d/sp.poż.mgr M 

Bańkowski

Starosta Powiatu WołomińskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 649/07 18-12-2007 STAROSTA WOŁOMIŃSKI obowiązuje od:

18-12-2007

obowiązuje do:

30-11-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie nie
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naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

seperator lemelowy ESL-3/3-

osadnik f1200 V-1 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

zbiornik z własnymi 

filtrami

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

nie

nie
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odzysk energii nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  2,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

nie

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Zużyte opony160103  35 490 393,0000

Nazwa składowiska odpadów Miejsko Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Skaryszewie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Skaryszew-Magierów , 

Skaryszew, 

26-640 

2

Gmina Skaryszew

Powiat Powiat radomski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

3

4

5
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Regon 670980488

Nip 7961706242

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Słowackiego 6, 

Skaryszew, 

26-640 

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 T/AiG-7336/5/92 25-09-1992 BURMISTRZ MIASTA I GMINYDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN-7351/24/i 11-01-1993 URZĄD REJONOWY RADOMPozwolenie na budowę

 14 ROŚ-I-0-7644/191/2003 31-12-2005 STAROSTA RADOMSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 ROŚ.V.6237.5.2011 29-07-2011 STAROSTA RADOMSKI wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 ROŚ-V-7644/57/2010 21-07-2010 STAROSTA RADOMSKIDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  47 247,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 47 065,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

glina, współczynnik filtracji 0,00001

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery tak
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spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  300,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Skladowisko odpadów przemysłowych Huty Warszawa1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Kasprowicza 132, Warszawa2

Gmina M.st. Warszawa

Powiat Powiat m.st. Warszawa

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 010592085

3

4

5

6
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Nip 1180016775

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. KASPROWICZA 132, 

01-949 WARSZAWA

ARCELOR Mittal HUTA WARSZAWA SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 92/61 20-07-1961 Prezydium Rady Narodowej m.st. 

Warszawy

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 92/61 20-07-1961 Prezydium Rady Narowodwej m. st. 

Warszawy

Pozwolenie na budowę

 21 PŚ.IV/Bs7672-3.7/08 12-11-2008 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 WŚR-V-6625/2/2003 20-02-2003 Wojwoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WŚR-V-6620/11/2004 13-02-2004 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

13-02-2004

obowiązuje do:

13-02-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  1 837 500,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 235 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  150 000,00
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

do 10-40m k = 0,0004 m/s

do 150m k = 0,00005 m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery nie

4857



spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  100,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Urząd Gminy Mszczonów1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Pl. Piłsudskiego 1, 

96-320 Mszczonów

2

Gmina Mszczonów

Powiat Powiat żyrardowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 750148609

3

4

5

6
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Nip 8381426420

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Pl. Piłsudskiego 1, 

96-320 Mszczonów

Urząd Gminy Mszczonów

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 13 AR7356/1/12/2011 29-11-2001 Starosta Powiatu ŻyrardowskiegoPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 01-06-2002 Zakład Ochrony Środowiska  

POL-OTTO Pruszków

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 19 279/11/PŚ.O 23-05-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 90/08/PŚ 24-10-2008 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  2,15

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

10 cm warstwa pospółki żwirowej o granulacji 0,5-32 mm
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na warstwie żwirowej bentomat o gramaturze 3000g/m2. Współczynnik przepuszczalności bentomatu ma wartość k=10-9 

cm/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Obsypka żwirowa ok. 15 cm zabezpieczona włókniną

Rury drenażowe  fi 200 w obsypce żwirowej

kolektory (materiał, średnica)

Odcieki gromadzone w zbiorniku o poj. 12,4 m3 wywożone do oczyszczalni ścieków

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Rów odwadniający ziemny  (opaskowy) o głebokości 50 cm wraz ze zbiornikiem ogroblowany warstwą gliną 20 cm

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

4861



Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów "Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Broku1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Ludwinowo , 

07-306 Brok

2

Gmina Brok

Powiat Powiat ostrowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 001256405

Nip 7590002818

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Dąbrowskiego 6A, 

07-306 Brok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 8381-22/89 01-06-1989 Naczelnik Gminy BrokPozwolenie na budowę

 13 AB-7351/8381-22/8999 30-12-1999 Starostwo Powiatowe w Ostrowii 

Mazowieckiej

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RLO.7630/2/02 08-04-2002 Starosta OstrowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 RLO.7643-7/03 15-12-2003 Starosta Ostrowski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 Składowisko eksploatowane wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 RLO.7643-3/03 31-03-2003 Starostwo Powiatowe w Ostrowii 

Mazowieckiej

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RLO.7644-1-20/04 24-01-2005 Starosta Ostrowski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  27 216,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 24 286,00
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 600,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

nie (naturalny grunt rodzimy)

Folia gładka PEHD gr 2 mm, warstwa filtracyjna (żwir płukan 4/8 gr 0,3m), piasek drobny gr.0,5m; Dren żwirowy 2/4 gr 0,3m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geowłuknina syntetyczna 250-300 g/m2

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

sieć drenarska o średnicy 117 mm PEHD obsypana żwirem 4/8 z owinięciem Osypki geowłukniną

kolektory zbiorcze z rur PEHD o średnicy 200 mm

Zbieracze odcieków o śr 117/100 PEHD o spadku i=2%

kolektory (materiał, średnica)

Wzdłuż kolektorów: 0,5%, w kierunku kolektorów 2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zbiorniki betonowe 2 szt, zamknięte , o pojemności 5m3 każdy

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

W okresie letnim rozlewane na strop składowiska w celu nawilżania odpadów i odparowania odcieków

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

warstwa izolacyjna o grubości 0,2 m ziemia , piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

tak

nie

nie

nie
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

tak

tak

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  56,8000

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Gminne składowisko odpadów w Odrzywole1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Radomska , Odrzywół2

Gmina Odrzywół3
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Powiat Powiat przysuski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000545320

Nip 7981259102

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Warszawska 53, Odrzywół

Urząd Gminy w Odrzywole

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GT.8335/16/91 22-11-1991 UG i M DrzewicaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 13 AB.7353/11/00/02 16-12-2002 Starosta PrzysuskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RSV.7630/2/2001 12-12-2001 Starosta PrzysuskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 ŚL.VI.6237.5.2012 19-12-2012 Starosta PrzysuskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ŚL.VI.6237.3.1.2012 19-12-2012 Starosta Przysuski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  33 618,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 29 262,40
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  0,63

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Gminne Wysypisko Odpadów Komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Człuchów -Pieńki, 

08-210 Platerów

2

Gmina Platerów3
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Powiat Powiat łosicki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000544361

Nip

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. 3 Maja 5, Platerów

Gmina Platerów

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN8331/4/86 03-11-1986 Naczelnik Gminy w PlaterowieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN8331/3/87 06-02-1987 Naczelnik Gminy w PlaterowiePozwolenie na budowę

 14 OSL.7632/1/2004 20-04-2004 Starosta ŁosickiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 28 Zarządzenie Nr 1/99 19-08-1999 Zarząd Gminy Platerów podstawa prawna:

termin wstrzymania:

Czy dla składowiska była wydana 

decyzja w sprawie wstrzymania 

działalności?

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32  48 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 385,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  9 000,00
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35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery nie
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spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek 60 cm

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

nie

nie

tak

tak

nie

nie

nie

nie

nie
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  3 285,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów w Łosicach1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Ekologiczna 5, 

08-200 Łosice

2

Gmina Łosice

Powiat Powiat łosicki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 030190164

3

4

5

6
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Nip 4960062462

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Ekologiczna 5, 

08-200 Łosice

Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko"

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GPK/7331/118/96 02-08-1996 Burmistrz Miasta i Gminy ŁosiceDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 NB.Ł.I.7351/120/97 23-07-1997 Urząd Rejonowy w Białej PodlaskiejPozwolenie na budowę

 13 NB.Ł.I.7351/93/98 30-12-1998 Urząd Rejonowy w Białej PodlaskiejPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OSL.7620/6/2002 20-03-2002 Starosta ŁosickiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 OSL.7620/16/2002 31-12-2002 Starosta ŁosickiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 WŚL.I.KB/6640/39/07 25-09-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

25-09-2007

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  273 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 75 300,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  38 600,00
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35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PEHD 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

70 cm

Rura PHED  średnica 200

kolektory (materiał, średnica)

2,80% nachylenie wzdłuż kolektorów

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

65

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Recyrkulacja na złoże odpadów

nie

tak

Glebowo-korzeniowa 

oczyszczalnia 

odcieków pow. 600 m2

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

4877



z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  3,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

odpady

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Zużyte opony160103

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

tak

tak
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Zużyte opony160103  1,0000 Wykorzystywane zabezpieczenia skarp

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  9,6000 Warstwa przykrywająca odpady

Gruz ceglany170102  3,4000 Warstwa przykrywająca odpady

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  67,1000 Warstwa przykrywająca odpady

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4,9000 Warstwa przykrywająca odpady

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  55 395,90

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i 

tektury

030307  108,0000

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01168102  2,3000

Odpadowa papa170380  0,3000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  25,0000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  1 858,3900

Odpady wielkogabarytowe200307  9,1000

Nazwa składowiska odpadów Mroczki Rębiszewo1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

06-230 Różan

2

Gmina Różan

Powiat Powiat makowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 001231210

Nip 7570002471

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

Zakłąd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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ul. Dolna 19, 

06-230 Różan

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 7334/15/95 24-07-1995 Urząd Gminy w RóżanieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 7334/15/95 24-07-1995 Urząd Gminy w RóżanieDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 UAN-7351/1315/97 24-10-1997 Urząd Rejonowy w OstrołęcePozwolenie na budowę

 13 A.B.7351-5-77/99 02-12-1999 Starosta MakowskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ROŚ.OD.7644-10/2002 15-03-2002 Starosta MakowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ROŚ.7643-7/2003 30-12-2003 Starosta Makowski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 ROŚ.7644/10/2002 30-12-2002 Starosta MakowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ROŚ.7644-8/07 13-03-2007 Starosta Makowski obowiązuje od:

13-03-2007

obowiązuje do:

31-12-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ROS.7644/1U/03 03-11-2003 Starosta Makowski obowiązuje od:

03-11-2003

obowiązuje do:

31-12-2006

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  25 000,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 24 920,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geowłóknina HDPE o grubości 2 mm , brak przesiąkliwości wody

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Dren żwirowy  o frakcji 2/4 mm o miąższości 40 cm

Rura PCV o fi 160 mm

kolektory (materiał, średnica)

1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

40 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  6,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

tak

tak

nie

tak

tak

nie
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

nie

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  3,5100

Zawartość piaskowników190802  3,9200

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  301,3000  42,1800

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  128,9900
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów w miejscowości Moczydła1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

05-306 Moczydła

2

Gmina Jakubów

Powiat Powiat miński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 712482077

Nip 8222059452

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Mińska 15, 

05-306 Jakubów

Gmina Jakubów

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 BP.7334/21/97 03-06-1997 Wójt Gminy JakubówDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 BP.7334/21/97 03-06-1997 Wójt Gminy JakubówDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 13 AB.7353-9/2000 17-10-1997 Starosta MińskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 BB.7351-6/42/7 30-12-1997 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Mińsku Mazowieckim

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OR.0201-1/02 18-02-2002 Starosta MińskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 15 OR.0201-1/2/02 29-12-2003 Starosta Miński wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 OR.7623-3/1/04 19-02-2004 Starosta MińskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 OR.7623-3/1/04 31-12-2013 Starosta Miński obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  18 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 13 826,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  6 450,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana Pehd gr. 1,5 mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana Pehd gr. 1,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Piasek średnioziarnisty o grubości 40 cm

Kolektor zbiorczy PCV fi 80

kolektory (materiał, średnica)
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spadki od 1 do 2 promil

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Studzienki odciekowe o łącznej pojemności czynnej  36 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak
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Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

gleba i ziemia, w tym kamienie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  3 424,00
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Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  68,5000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  34,0000

Nazwa składowiska odpadów Zakłąd utylizacji odpadów Sp. z o.o.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Sokołowska 2, 2

Gmina Suchożebry

Powiat Powiat siedlecki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 711633545

Nip 8212090331

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. 11 Listopada 19, 

08-110 Siedlce

"Zakałd Utylizacji Odpadów" Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne
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 10 PL.III-833/3/82 10-02-1982 Wojewoda SiedleckiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN-8381/85/86 26-05-2010 Starostwo Powiatowe w SiedlcachPozwolenie na budowę

 12 UAN-018/159/84 31-05-2010 Starostwo Powiatowe w SiedlcachPozwolenie na budowę

 12 UAN-8381/85/86 21-10-1986 Urząd Wojewódzki w SiedlcachPozwolenie na budowę

 12 UAN-018/159/84 27-12-1984 Urząd Wojewódzki w SiedlcachPozwolenie na budowę

 14 RS.7645/1/6/2002 09-09-2002 Starostwo Powiatu SiedleckiegoDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 122/12/PŚ.O 30-05-2012 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 155/10/PŚ.O 11-06-2010 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WSR.V.BS.6625/11/07 11-09-2007 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 128/12/PŚ.Z 25-09-2012 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 91/10/PŚ.Z 04-10-2010 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 145/11/PŚ.Z 29-12-2011 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 38/10/PŚ 25-05-2010 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

25-05-2010

obowiązuje do:

15-10-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WŚR.V.BS.6620/134/07 15-10-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

15-10-2007

obowiązuje do:

15-10-2017

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 145/11/PŚ.Z 29-12-2011 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)
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 26 WŚR.I.JB/6640/40/07 15-10-2007 Wojewoda mazowiecki obowiązuje od:

15-10-2007

obowiązuje do:

15-10-2017

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 128/12/PŚ.Z 25-09-2012 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 38/10/PŚ. 25-05-2010 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 20/13/PŚ.Z 22-01-2013 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 91/10/PŚ.Z 04-10-2010 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  998 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 445 203,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  62 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PEHD 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

18,2

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

rozdeszczowywanie na deponowanych odpadach

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak
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Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Zużyte opony160103  0,6000 Skarpy

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  395,9000 Drogi technologiczne

Gruz ceglany170102  8,8000 Drogi Technologiczne

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia

170103  1,5000 Drogi technologiczne

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  78,3000 Drogi technologiczne

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  335,7000 Skarpy

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  7 894,9000 Skarpy

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  176,1000

Skratki190801  21,8000

Zawartość piaskowników190802  31,6000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  25 175,8000
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Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 230,6000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  25,6000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Łomżyńska 11, 

07-300 Ostrów Mazowiecka

2

Gmina Ostrów Mazowiecka

Powiat Powiat ostrowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 550733679

Nip 7591475720

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Bolesława Prusa 66, 

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowii Mazowieckiej Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 AU-8331d/205/80 27-08-1980 Wojewódzkie Biuro Planowania  

Przestrzennego w Ostrołęce

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 IG-7356/4/96 23-01-1996 Urząd Gminy w Ostrowii 

Mazowieckiej

Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 UAN-7351-363/98 10-07-1998 Urząd Rejonowy w Ostrowii 

Mazowieckiej

Pozwolenie na budowę

 13 AB-7353-1/06/01 23-02-2001 Starostwo Powiatowe w Ostrowii 

Mazowieckiej

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 14 RLO.7630-1/02 08-04-2002 Starostwo Powiatowe w Ostrowii 

Mazowieckiej

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 UAN-7351-363/98 10-07-1998 Urząd Rejonowy w Ostrowii 

Mazowieckiej

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 PŚ.IV.7241.22.2011.BS 13-05-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WŚR-0.6626/2/05 02-03-2005 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

02-03-2005

obowiązuje do:

31-12-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 PŚ.V/KS/7600-177/08 11-06-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

11-06-2010

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  420 188,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 398 079,40

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  57 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Folia gładka PEHD gr. 2 mm. Warstwa filtracyjna (żwir płukany 4/8 gr. 0,3 m). Piasek drobny gr 0,5 m. Dren żwirowy 2/4 gr 

0,3 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Geowłuknina syntetyczna 250-300 g/m2

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Sieć drenarska o średnicy 117 mm PEHD obsypana żwirem płukanym 4/8 z owinięciem osypki geowłukniną

Kolektory zbiorcze z rur PEHD o średnicy 200 mm. Zbieracze odcieków o śr 117/100 PEHD o spadku i=2%

kolektory (materiał, średnica)

Wzdłuż kolektorów: 0,5 % w kierunku kolektorów 2 %

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zbiornik betonowy uszczelniony folią , otwarty, ogrodzony o pojemności 402 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

W okresie letnim rozlewane na strop składowiska poprzez istniejącą sieć do recyrkulacji w celu nawilżania odpadów i 

odparowania odcieków

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  3,00
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Warstwa izolacyjna o grubości 0,2 m ziemia , piasek i odpady

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak
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osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  398,5600 R-11

Gruz ceglany170102  198,4800 R-11

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  342,0800 R-11

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 729,4300 R-11

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  213 711,90

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Zawartość piaskowników190802  33,4000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  7 431,5100

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  12,0000
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Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEMETALICZNYCH (KOMUNALNYCH)1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. WOLA CHODKOWSKA , 

ŚWIERŻE GÓRNE, 

26-900 KOZIENICE

2

Gmina Kozienice

Powiat Powiat kozienicki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 670908367

Nip 8120005470

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

1, 

Świerże Górne, 

26-900 Kozenice

ENEA WYTWARANIE S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 23 PŚ.IV/BS/7671-24.10/09 30-04-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 24 obowiązuje od:

30-04-2010

obowiązuje do:

30-04-2020

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji składowiska była 

czasowa?

 25 WŚR-R-6620/8/04 30-06-2004 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

01-07-2004

obowiązuje do:

30-06-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 26 WŚR.I.6640/13/6/05 20-12-2005 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

20-12-2005

obowiązuje do:

20-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  43 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 19 096,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  16 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

FOLIA PCV

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

RURY KAMIONKOWE

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

OTWARTY-BETONOWY; 50

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  17 905,63

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]
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masa odpadów sucha masa odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  224,4000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów Komunalnych w Cieszewie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Cieszewo, 

2

Gmina Drobin - obszar wiejski

Powiat Powiat płocki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 611327449

Nip 7742689101

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. TUPADZKA 7, 

09-210 DROBIN

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 PPI 7331/2/01 06-07-2000 Burmistrz Miasta i Gminy DrobinDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB.7351-537/02 31-12-2002 Starosta PłockiPozwolenie na budowę

 13 PINB/7353/169/03 17-11-2003 Powiatowy inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Płocku

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 11/10/PŚ.O 03-02-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 43/09/PŚ.O 15-04-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 23 43/09/PŚ.O 19-07-2004 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 48/10/PŚ.O 22-04-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 48/10/PŚ.O 22-04-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 6/09/PŚ.Z 26-01-2009 Marszałek Woj. Maz. obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 95/10/PŚ/PŚ.Z 15-10-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2010

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 WŚR.I/6640/3/1/04 16-06-2011 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 47/10/PŚ.Z 31-05-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

16-06-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 95/10/PŚ/PŚ.Z 15-10-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2010

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 WŚR.I/6640/3/1/04 16-06-2004 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 47/10/PŚ.Z 31-05-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

16-06-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 6/09/pś.z 26-01-2009 Marszałek Woj. Maz. obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1
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Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  66 100,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 58 000,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  1 600,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

podwójna geomembrana PE-HD 2,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

geowłoknina

PE o 100

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik bezodpływowy 7m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

nie

nie
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wykorzystanie do celów technologicznych (

zawracanie, 

zozdeszczowanie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

nie

nie

nie
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wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  4,5400 R14

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  92 495,37

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503  902,1800

Skratki190801  10,2700
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  82,8000

Odpady wielkogabarytowe200307  1,2800

Nazwa składowiska odpadów Gminne składowisko odpadów w Dąbrówce Wyłazach1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Dąbrówka Wyłazy, 

2

Gmina Skórzec

Powiat Powiat siedlecki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 710509820

Nip 8212002048

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Siedlecka 3, 

08-114 Skórzec

Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 NB7/7351/73/95 28-04-1995 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Siedlcach

Pozwolenie na budowę

 14 RS.7645/1/6/2002 13-02-2002 Starosta SiedleckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 19 RB.7645/1/29/2004 16-07-2004 Starosta Siedlecki wyznaczony rok zamknięcia:

0

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 23 RB.7631/8/04 23-06-2004 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RŚ.6237.3.2011 29-04-2011 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RŚ.7645-1/3/2010 08-02-2010 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RŚ.7645/1/8/2003 14-02-2003 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RS.7645-1/22/2010 08-09-2010 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RŚ.6237.1.2012 03-08-2012 Starosta SiedleckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RŚ.6232.2.2013 06-02-2013 Starosta Siedlecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RB.7645/1/29/2004 16-07-2004 Starosta Siedlecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RŚ.6232.43.2011 15-07-2011 Starosta Siedlecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RŚ.6232.19.2012 03-08-2012 Starosta Siedlecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RŚ.7645/1/29/04/06/09 06-01-2010 Starosta Siedlecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RB.7645/1/29/2006 31-03-2006 Starosat Siedlecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31
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Pojemność całkowita [m3]32  35 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 25 169,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  7 656,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Hydroizolacjaz z geomembrany

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

HDPE 1,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

PCV 160 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

40 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak
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oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  4,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

nie

nie

nie

nie

tak
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wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  16,7000 Magazynowanew do czsu wykorzystania w rekultywacji zamkniętego 

składowiska

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  8 293,30

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów w Chorzelach1

Ogólne informacje
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Adres składowiska odpadów ul. Cmentarna , 

06-330 Chorzele

2

Gmina Chorzele

Powiat Powiat przasnyski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 001093682

Nip 7610002892

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Brzozowa 3, 

06-330 Chorzele

Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Chorzelach

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 AU-8331d/98/82 27-09-1982 Wojewódzkie Biuro Planowania 

Przedsiębiorczego w Ostrołęce

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 OS.II.8633-1/8/85 18-11-1985 Urząd Wojewódzki w OstrołęceDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 8381A/86 14-04-1986 Urząd Miasta i Gminy w ChorzelachPozwolenie na budowę

 14 ROŚ.7644-1/13/02 05-03-2002 Starosta PrzasnyskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ROŚ.7644-I-42/03 30-12-2003 Starosta Przasnyski wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 19 ROŚ.7644-I-42/03 30-12-2003 Starosta Przasnyski wyznaczony rok zamknięcia:

2005

Decyzja o zamknięciu składowiska na 

podstawie art. 33 ust. 6 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 22 ROŚ.7644-I-46/3/06/07 30-04-2007 Starosta Przasnyski wyznaczony rok zamknięcia:

2007

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 ROŚ.7644-I-51/02 23-12-2002 Starosta PrzasnyskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ROŚ.6233.23.6.2012 16-01-2013 Starosta Przasnyski obowiązuje od:

16-01-2013

obowiązuje do:

31-07-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ROŚ.7644-I-21/2/04 09-08-2004 Starosta Przasnyski obowiązuje od:

09-08-2004

obowiązuje do:

30-04-2007

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  55 590,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 16 720,48

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  12 200,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

2x4 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie
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Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Piasek , ziemia, pospółka

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

tak

nie

nie

tak

tak

nie

nie

tak

tak

nie

tak

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Gminne Składowisko Odpadów Stałych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Al. Sasimowskiego 2, 2

Gmina Borowie

Powiat Powiat garwoliński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000533469

Nip 8261386190

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

, 
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Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 7331/29/92 20-09-1992 Wójt Gminy LatowiczDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 7351-479/93-97 17-02-1997 Kierownik Urzedu Rejonowego w 

Garwolinie

Pozwolenie na budowę

 13 7351/479/93-97 30-07-1998 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Garwolinie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RŚ.7624-10/2002 21-01-2002 Starosta Powiatu GarwolińskiegoDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 RŚ.6237.2.2012 18-12-2012 Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 RŚ.6237.1.2011 11-01-2012 Starosta Powiatu GarwolińskiegoDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RŚ.6237.2.2011 23-01-2012 Starosta Powiatu Garwolińskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  26 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 28 526,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 540,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia HDPE gr 1,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

piach 40 cm

PE  100 cm

kolektory (materiał, średnica)

2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

26

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie
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Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  100,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

nie
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Miedzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Jaskółowo, 

2

Gmina Nasielsk

Powiat Powiat nowodworski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon

Nip

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Płońska 24b, 

05-190 Nasielsk

NASIELSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP Z O O

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 PPGKiM.7321d-182/972/

98

22-09-1998 Burmistrz Gminy i Miasta 

Nasielska

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB.FN.7351-10/3/99 30-06-1999 Starosta NowodworskiPozwolenie na budowę

 13 AB.FN.7355-45/2002 12-11-2002 Starosta NowodworskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 23 PŚ-IV.7241.31.2012.BS 10-06-2010 Marszałek województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 PŚ.IV/BS/7671-12.7/09 29-09-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ŚR-7634/30/2/2002 25-09-2002 Starosta NowodworskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WSR.V.AR.6625/8/07 10-03-2007 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 WŚR.I.6640/6/10/04 21-10-2005 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-06-2012

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/KS/7600-113/08 24-08-2010 Marszałka Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  6

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  600 000,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 132 200,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 461,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gliny zwałowe 10-60m

nie

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

bentomat gr.6 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwir 16/32mm, 50cm

PEHD DUO, 200MM I 110MM

kolektory (materiał, średnica)

Wzdłuż kolektora głównego 1%, do kolektora głównego 3%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

63,6

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

zraszanie odpadów

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

tak

tak

nie

tak

tak

nie
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  27 238,55

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  1,3200

Zawartość piaskowników190802  1,2100

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  16,9500

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  9,3400
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów komunalnych  w miejscowości Gozdy1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Gozdy, 

2

Gmina Mochowo

Powiat Powiat sierpecki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 611015773

Nip

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

, Mochowo

Gmina Mochowo

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 AGiK.7331/12/92 30-10-1992 Wójt Gminy SierpcDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 URS/ANB.7351/4/93 26-01-1993 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Sierpcu

Pozwolenie na budowę

 13 OS.I.7635-1/10/94 31-03-1994 Urząd Wojewódzki w PłockuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RO.7643/3/03 05-04-2002 Starostwo Powiatowe w SierpcuDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 RO.7643/4/03 29-12-2003 Starostwo Powiatowe w Sierpcu wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 23 ZŚ.7643-4/10 20-10-2010 Starostwo Powiatowe w SierpcuDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ZŚ.7644-1-29/08 30-09-2015 Starostwo Powiatowe w Sierpcu obowiązuje od:

23-10-2008

obowiązuje do:

30-09-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  6

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  66 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 22 511,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  3 528,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia uszczelniająca grubość 1 mm geomembrana Blackline wykonana z polietylenu położona na dnie oraz skarpach i 

obwałowaniu

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Drenaż z rur preferowanych fi 150 ułożony w 30 cm warstwie żwiru - wzdłuż podstawy odsiąki

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)
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zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

1 zbiornik  9m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  4,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału
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ziemia , piasek, żwir

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  655,37

Ocena składowiska odpadów

4930



Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  44,4500

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Zakroczymiu1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. B.W.T.Z 19, Zakroczym2

Gmina Zakroczym

Powiat Powiat nowodworski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 015628250

Nip 5311561134

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Parowa Okólna 3b, Zakroczym

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 144/95  znak: 

UANB-7331/45/95

30-10-1995 Burmistrz Gminy ZakroczymDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 11/96NB7351/20/96 16-12-1996 Kierownik Urzędu Rejonowego 

Nowy Dwór Mazowiecki

Pozwolenie na budowę
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 13 32/2011/U 24-02-2001 Powiatowy Inspektor Budowlany w 

Nowym Dworze Mazowieckim

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 21ŚR-7630/2/2/2002 15-04-2002 Starosta NowodworskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 22 517/11/PŚ.O 17-10-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 219/11/PŚ.O 21-04-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 31/08/P.Z 16-10-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

16-10-2010

obowiązuje do:

31-12-2010

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  705,97

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 490,59

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  22 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Warstwa gliny pylastej o mąższości 0,5 m i współczynniki przepuszczalności k<1x10-9 m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia (geomembrana) PEHD o gr 1,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)
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Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Warstwa izolacyjna z piasku o miąższości 0,5 m

Perforowane rury PCV o fi 110 mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zbiornik ziemny izolowany folią PCV 2 mm i zabezpieczony płytami betonowymi na podsypce piaskowej o pojemności 600 

m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Rozdeszczowywanie  na pow. złoża odpadów  - zraszanie odpadów

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak
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Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gruz ceglany170102

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  415,0000 Tworzenie warstw przesypowych , budowa i utwardzanie dróg 

technologicznych na kwaterze wschodniej składowiska

Gruz ceglany170102  227,0000 Tworzenie warstw przesypowych , budowa i utwardzanie dróg 

technologicznych na kwaterze wschodniej składowiska

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  602,0000 Tworzenie biologicznej okrywy rekultywacyjnej na kwaterze 

wschodniej składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  1 145,0000 Tworzenie biologicznej okrywy rekultywacyjnej na kwaterze 

wschodniej składowiska

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  352,0000 Tworzenie warstw przesypowych , budowa i utwardzanie dróg 

technologicznych na kwaterze wschodniej składowiska

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  308 750,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  89,3000

Zawartość piaskowników190802  40,3000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  3 288,5000

Odpady z targowisk200302  260,5000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  2,0000
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Odpady wielkogabarytowe200307  177,1000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Chartowa , 

26-900 Kozienice

2

Gmina Kozienice

Powiat Powiat kozienicki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 141511694

Nip 8121878705

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Przemysłowa 15, 

26-900 Kozienice

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 GAIR-7334-M/146/97 22-08-1997 Burmistrz Miasta i Gminy 

Kozienice

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 BUA-II-7351/1A/3/98 22-10-1998 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Kozienicach

Pozwolenie na budowę

 13 BA-11-7353-M-2/2002z 22-01-2002 Starosta KozienickiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 WSR-R-6614/1-1/04 06-07-2004 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

Delegatura w Radomiu

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 22 WŚR-R-6621-1/5/04 09-12-2004 Wojewoda Mazowiecki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 WŚR-R-6625/4/03 28-11-2003 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WSR.I.6640/4/5/04 10-03-2005 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

10-03-2005

obowiązuje do:

31-12-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 WSR.I.6640/4/5/04 10-03-2005 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

10-03-2005

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  120 464,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 91 340,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  15 730,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Mata bentomatowa 6 mm, o wsp.,< 1,5x10-11m/sek

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana HDPE 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwir jednofrakcyjny 16-31,5 mm o grubości 0,15 m , żwir jednofrakcyjny 0,8-16mm o grubości 0,15 m

Rury performowane fi 250mm

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

0,5 m poniżej warstwy roboczej krawędzi niecki

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

studnia Hepnera

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak
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Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

odpady

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  285,2000 do wykonania warstw izolacyjnych oraz budowy i utwardzania dróg 

technologicznych

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  2,5000 do wykonania warstw izolacyjnych oraz budowy i utwardzania dróg 

technologicznych

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  111,3000 do wykonania warstw izolacyjnych oraz budowy i utwardzania dróg 

technologicznych

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  101 046,60

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  10,2000

Zawartość piaskowników190802  100,1000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  216,7000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  3 744,9000

Odpady z targowisk200302  15,8000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  154,8000
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Nazwa składowiska odpadów Miejskie Składowisko odpadów komunalnych w m. Łaskarzew1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Kolejowa , Łaskarzew2

Gmina Łaskarzew

Powiat Powiat garwoliński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000529806

Nip 8261390688

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Rynek Duży 32, 

08-450 Łaskarzew

Urząd Miasta Łaskarzew

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 GPB.7356/02/97 22-01-1997 Burmistrz Miasta ŁaskarzewDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB-7351/225/97 09-06-1997 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Garwolinie

Pozwolenie na budowę

 13 B-7353-B/5/15/2002 14-06-2002 Starosta Powiatu GarwolińskiegoPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RŚ.7624-11/2002 21-01-2002 Starosta Powiatu GarwolińskiegoDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 RŚ.7624-62/03 22-12-2003 Starosta Powiatu Garwolińskiego wyznaczony rok dostosowania:

2005

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 23 PŚ.IV/BS/7671-51/10 29-09-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RŚ.7624-49/06/07 12-02-2007 Starosta Powiatu Garwolińskiego obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 PŚ.V/KS/7600-45/08 31-03-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  69 660,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 42 192,70

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  27 467,30

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Bentofix TgP BFG 5000, Ursuplast EN 2,0 (folia PEHD o grubości 2.0 mm)

Depotex 1215R (geowłóknina nietkana PEHD)warstwowa wyrównawcza 300 mm, warstwa drenażowa 400 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

system drenażu skąłda się z rur drenarskich PEHD fi 400 mm, ułozonych  w warstwie  filtracyjnej żwiropiaskowej o 

miąższości 0,7 m

kolektory (materiał, średnica)
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ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

zbiornik odcieków o poj. 49 m3

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

Odbiornik ścieków 

oczyszczonych  - 

rzeka "Promnik". 

Częściowo 

rozdeszczowywane na 

składowisku.

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak
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Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  4,0000 Tworzenie warstw izolacyjnych

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  23 049,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  80,0000  25,5000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Grabowcu1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Grabowiec, 

2

Gmina Słubice

Powiat Powiat płocki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 611015968

Nip 7743210626

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

GMINA SŁUBICE
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ul. Płocka 32, 

09-533 Słubice

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN IV 8380/1231/85 20-05-1985 Wojewoda PłockiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN IV 8381/1335/85 30-05-1985 Wojewoda PłockiPozwolenie na budowę

 13 ANB 7351/1667/98 12-11-1998 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Płocku

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚ.I.7644-3/35/2001 12-06-2001 Starosta PłockiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 OŚ.II.7633-82/01 13-11-2001 Starosta Płocki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 PŚ.IV./BS/7672-8.3/09 08-09-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

31-12-2009

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 OŚ.I.7644-3/89/2002 12-09-2002 Starosta PłockiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WŚR-P/6621/17/05 10-11-2005 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 OŚ.I.7644-3/89/01 07-10-2002 Starosta PłockiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  2

Pojemność całkowita [m3]32  260 000,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 255 785,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek,wapno

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

tak
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

nie

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Skłądowisko Odpadów Komunalnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Humięcino-Koski, 

2

Gmina Grudusk3
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Powiat Powiat ciechanowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 130954606

Nip 5661861049

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Ciechanowska 54, 

06-460 Grudusk

Zakłąd Komunalny w Grudusku

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 7332-15/96 27-05-1996 Wójt Gminy GruduskDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 581/96 30-08-1996 Kierownik Urzedu Rejonowego w 

Ciechanowie

Pozwolenie na budowę

 14 WOS.C-6623.4/02 25-02-2002 Wojewoda MazowieckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 ROS.I.7645/1/2004 15-07-2004 Starosta CiechanowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RSD.7644/51/2009/2010 22-03-2010 Starosta Ciechanowski obowiązuje od:

30-06-2013

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  35 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 27 416,00
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  8 170,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana typu HDPE 2 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

30%, 0,01 cm/sek

Rury ceramiczne o 50 mm 150 mm

kolektory (materiał, średnica)

3,5

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

13,2

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  5,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Skratki190801

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie
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Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

Opakowania z papieru i tektury150101  1,0000 Przekazano innemu podmiotowi

Opakowania z tworzyw sztucznych150102  3,0000 Przekazano innemu podmiotowi

Opakowania ze szkła150107  3,0000 Przekazano innemu podmiotowi

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  9 334,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  2,0000
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Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  84,0000  11,0000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  216,0000

Nazwa składowiska odpadów "Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne" w Broku1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Ludwinowo , 

07-306 Brok

2

Gmina Brok

Powiat Powiat ostrowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 001256405

Nip 7590002818

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Dąbrowskiego , 

07-306 Brok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 12 8381-22/89 01-05-1989 Naczelnik Gminy BrokPozwolenie na budowę

 13 Ab-7351/8381-22/89/99 30-12-1999 Starostwo Powiatowe w Ostrowii 

Mazowieckiej

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RLO.7630/2/02 08-04-2002 Starosta OstrowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 15 Nie było decyzji o dostosowaniu po 

wykonaniu przeglądu ekologicznego

wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 17 RLO 7643-7/03 15-12-2003 Starosta Ostrowski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 Składowisko 

eksploatowane

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 RLO.7643-3/03 23-03-2003 Starostwo Powiatowe w Ostrowii 

Mazowieckiej

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 24 obowiązuje od:

obowiązuje do:

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji składowiska była 

czasowa?

 25 RLO.7644-1-20/04 24-01-2005 Starosta Ostrowski obowiązuje od:

24-01-2005

obowiązuje do:

30-12-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  2

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  27 216,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 22 334,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  5 600,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

nie (naturalny grunt rodzimy)

Folia gładka PEHD gr 2 mm

Warstwa filtracyjna (żwir płukany 4/8 gr 0,3 m), Piasek drobny gr 0,5 m, dren żwirowy  2/4 gr 0,3 m

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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geowłuknina syntetyczna 250-300 g/m2

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Sieć drenarska o średnicy 117 mm Pehd obsypana żwirempłukanym 4/8 z owinięciem Osypki geowłukniną

Kolektory zbiorcze z rur PEHD o srfednicy 200 mm. Zbieracze odcieków o śr 117/100 PEHD o spadku i=2%

kolektory (materiał, średnica)

Wzgłuż kolektorów: 0,5%, W kierunku kolektorów 2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

TAK

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Zbiorniki betonowe 2 szt, zamkniete , o pojemności 5 m3 każdy

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

W okresie letnim rozlewane na strop składowiska w celu nawilżania odpadów i odparowania odcieków

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Warstwa izolacyjna o grubości 0,2 m ziemia , piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  52,6400

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów komunalnych w m. Rusiec1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Osiedlowa , Rusiec2

Gmina Nadarzyn

Powiat Powiat pruszkowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 013269195

Nip 5342254841

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Mszczonowska 24, 

05-830 Nadarzyn

Urząd Gminy Nadarzyn

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 157/87 21-07-1987 Naczelnik Gminy NadarzynDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN 8381/157/87 21-07-1987 Naczelnik Gminy NadarzynPozwolenie na budowę

 14 WR-7621/3/01 26-08-2001 Starosta PruszkowskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  18 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  12 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

folia 2 mm prawdop uszkodzona

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak
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warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

rury drenarskie

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

3 studzienki z kręgów betonowych

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

4960



Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

warstwy ziemi

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

nie

nie
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  0,0000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Myszyńcu1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Kolejowa , 

07-430 Myszyniec

2

Gmina Myszyniec

Powiat Powiat ostrołęcki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 001100347

Nip

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Dzieci Polskich 10, 

07-430 Myszyniec

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 01-01-1984 Urząd Wojewódzki w OstrołęceDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 25-05-1990 Naczelnik Gminy MyszyniecPozwolenie na budowę

 14 ROS.7644/O/15.2002 18-03-2002 Starosta OstrołęckiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ROŚ.7644/O/47/2003 30-12-2003 Starosta Ostrołęcki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 ROS.7644/O/55/2002 10-12-2002 Starosta OstrołęckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ROS.7644/o/51/2005 14-10-2005 Starosta Ostrołęcki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  0

Pojemność całkowita [m3]32  42 749,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 29 664,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  4 700,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)
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Geomembrana PEHD o gr. 1,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwir gruboziarnisty, miąższość: 0,5 m

PCV fi=100 mm

kolektory (materiał, średnica)

3%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

50

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

wody odciekowe ze składowiska są rozdeszczowywane na zdeponowanych odpadach

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]
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Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak
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Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  9,1000

Zawartość piaskowników190802  9,3000

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  85,6000  12,8000

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  185,2000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Przejazdowa , 

05-800 Pruszków

2

Gmina Pruszków

Powiat Powiat pruszkowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 016137494

3

4

5

6
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Nip 5340016439

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Stefana Bryły 6, 

05-800 Pruszków

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UA8331/1/60/84 01-06-1984 Urząd Miejski w PruszkowieDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 126/98 15-04-1998 Prezydent PruszkowaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 162/P/02 03-09-2002 Starosta PruszkowskiPozwolenie na budowę

 12 208/PR/07 23-05-2007 Starosta PruszkowskiPozwolenie na budowę

 12 268/PR/10 29-07-2010 Starosta PruszkowskiPozwolenie na budowę

 22 543/11/PS.O 10-11-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 339/10/PŚ.O 20-12-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 165/10/PŚ.O 10-06-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WSR.V.AT/6625/13/06 26-09-2006 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 57/10/PŚ.Z 11-06-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

31-12-2014

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 WŚR.I.KB/6640/19/07 28-06-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

31-12-2009

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne
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29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  2 875 700,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 2 695 016,30

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  10 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Glina, 1,5 m.k.= 1*10 -9 m/s

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PEHD 2 mm, mata bentonitowa

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

50 cm piasek, k<1,0x 10 -9 m/sek

fi 20 kamionka perforowana 603 m

kolektory (materiał, średnica)

od 5 do 10%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

Tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

48
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  300,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  25,2800 Wstępna okrywa rekultywacyjna

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  310,8900 Warstwa inertna, utwardzanie dróg technologicznych na składowisku
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Gruz ceglany170102  151,8800 Warstwa inertna, utwardzanie dróg technologicznych na składowisku

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  5 536,6800 Warstwa inertna, utwardzani dróg technologicznych na składowisku

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  6 600,0000 Warstwa inertna, wykonanie wstepnej okrywy rekultywacyjnej

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  1 774,5500 Rekultywacja skarp, wykonanie wstepnej okrywy rekultywacyjnej

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 637 115,99

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  111,2800

Zawartość piaskowników190802  251,3300

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  19 183,0200

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  71,8600

Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów innych niż obojetne w m. Stara Kornica1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

08-205 Stara Kornica

2

Gmina Stara Kornica

Powiat Powiat łosicki

3

4
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Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 030237724

Nip 4960213725

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

191, 

08-205 Stara Kornica

Gmina Stara Kornica

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 Wójt Gminy Stara 

Kornica

07-04-1997 G.P.7331/11/97Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 NB.Ł.II.7351-20/97 12-06-1997 Urząd Rejonowy w Białej PodlaskiejPozwolenie na budowę

 13 AB.Ł.7356/57/00 19-09-2000 Starosta ŁosickiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OS.L.7620/7/2002 20-03-2002 Starosta ŁosickiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 OSL.7620/5/2010 31-12-2010 Starosta ŁosickiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 O.S.L.7624/10/2006 28-03-2006 Starosta Łosicki obowiązuje od:

28-03-2006

obowiązuje do:

31-03-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  40 680,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 5 940,35

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  20 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana polietylowa PEHD 2,0 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Drenaż rozsączający

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Studzienka na odcieki

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

Odcieki oczyszczone są w oczyszczalni glebowo korzeniowej z wykorzystaniem wierzby wikliny

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

tak

nie
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

nie

nie

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  2 209,90

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  36,4000

Nazwa składowiska odpadów Brzezienko Rościszewskie1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Brzezinko Rościszewskie, 

07-311 

2
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Gmina Wąsewo

Powiat Powiat ostrowski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 551318936

Nip 7582117004

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Kołobrzeska 5, 

07-401 Ostrołęka

MKP Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 7352/2/94 18-09-1994 Naczelnik Gminy GoworowoDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB/UAN-7351/598/99 30-12-1999 Maz. zm. Starosta OstrowskiPozwolenie na budowę

 12 UAN 7352/598/95 15-11-1995 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Ostrowi

Pozwolenie na budowę

 12 AB.7351-02-24/10 01-02-2011 Starosta OstrowskiPozwolenie na budowę

 13 UAN-7352-I-28/96 27-12-1996 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Ostrowi Maz.

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RLO.7630-4/02 08-03-2002 Starostwo Powiatowe Ostrów 

Mazowiecki

Decyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 RLO.7643-I/04 16-12-2004 Starostwo Powiatowe Ostrów 

Mazowiecki

wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 23 RLO.7643-3/07 27-01-2010 Starosta OstrowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 ROŚ.6237.2.2011 09-08-2011 Starosta OstrowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska
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 23 RLO-7643-3/07 02-05-2007 Starosta OstrowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RLO.7643-2/03 31-03-2003 Starosta OstrowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RLO.7643-3/07 11-06-2010 Starosta OstrowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 RLO.7643-3/07 19-05-2010 Starosta OstrowskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 RLO.7644-1-17/04 27-10-2004 Starosta Ostrowski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ROŚ.6233.16.2013 03-10-2013 Starosta Ostrowski obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RLO.7621-3/07 24-02-2011 Starosta Ostrowski obowiązuje od:

obowiązuje do:

30-09-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RLO 7621-3/07 27-12-2012 Starosta Ostrowski obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2016

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 ROŚ.6233.10.2011 09-11-2011 Starosta Ostrowski obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2012

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 25 RLO.7621-3/07 20-11-2007 Starosta Ostrowski obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2012

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31
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Pojemność całkowita [m3]32  43 861,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 10 937,50

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  9 800,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

k=5m/b

geomembrana PEHD o grubości 2mm

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia polietylenowa, wodoszczelna i wodoodpornościowa grubości 2mm i geowłóknina

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

warstwa drenażowo-filtracyjna o gr. 40cm

kamionkowy w otulinie z włókniny

kolektory (materiał, średnica)

1%

2%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

nie występuje

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

12

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak. w lecie zraszanie składowiska

nie

tak
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nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  400,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piasek, żwir

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)100101

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia170103
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.170180

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03170904

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11190112

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

170904  16,7000 warstwa izolacyjna

Zawartość piaskowników190802  40,0000 warstwa izolacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503  2 824,0700

Nazwa składowiska odpadów Składowisko1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , Jednorożec2

Gmina Jednorożec

Powiat Powiat przasnyski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 550667853

Nip 7611485912

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8
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9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Odrodzenia , Jednorożec

Gmina Jednorożec

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 8330/29/85 26-07-1985 Naczelnik Gminy JednorożecDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 3/87 22-12-1987 Urząd Gminy w JednorożcuPozwolenie na budowę

 14 ROŚ.7644-I-11/02 05-03-2002 Starosta PrzasnyskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ROS.7644-I-41/03 30-12-2003 Starosta Przasnyski wyznaczony rok dostosowania:

2009

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 17 ROŚ.7644-I-41/03 30-12-2003 Starosta Przasnyski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 22 ROŚ.7644-I-46/2010 27-12-2010 Starosta Przasnyski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 ROŚ.7644-I-25/2010 27-12-2010 Starosta PrzasnyskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ROŚ.7644-I-25/2010 27-12-2010 Starosta Prasnyski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  57 700,00
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Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 31 237,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  0,89

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)
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Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Pospółka piskowo-żwirowa

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne200301  6 247,5000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Jedlanka Stara, 

27-100 Iłża

2
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Gmina Iłża

Powiat Powiat radomski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 670616127

Nip 7960069879

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Przy Malenie 11, 

27-100 Iłża

Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Iłży

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN-I-8355/421/1/81 25-06-1986 Wojewoda RadomskiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 BGK 7351/90/97 07-09-1997 Burmistrz Miasta i Gminy IłżaPozwolenie na budowę

 13 1/99 15-09-1999 Burmistrz Miasta i Gminy IłżaPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 ROŚ-I-O-7644/20/02 01-02-2002 Starosta RadomskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 21 PŚ.IV./BS/7672-15.4/08/

09

16-03-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 PŚ.IV./BS/7671-56.3/10 18-02-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 PŚ.V/KS/7600-28/10 26-08-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

26-08-2011

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne
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29 Liczba kwater  3

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  67 383,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 42 082,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  16 400,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

gliny pylaste i piaszczyste o współczynniku filtracji k=10^(-5) 

10^(-8

) M/sek

żwir gr. 0,15m i geowłóknina

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

bentomat 6,4 cm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

żwir 16 do 31,5mm grubości 0,5m warstwa filtracyjna ok. 0,15m

rury PEHD śr.250mm

kolektory (materiał, średnica)

nachylenie skarp 1:3

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

12
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

nie

nie
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wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  45 044,54

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Składowisko Odpadów w Dalanówku1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Dalanówek, 

2

Gmina Płońsk

Powiat Powiat płoński

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 130314574

Nip 5670004126

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Mickiewicza 4, 

Płońsk, 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 RG.7331/10/05 21-04-2006 Wójt Gminy PłońskDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 RG.7331/66/06 04-10-2006 WÓJT GMINY PŁOŃSKDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 RG.7331/19/06 02-06-2006 WÓJT GMINY PŁOŃSKDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 AB.7351/1020/06 29-12-2006 STAROSTA PŁOŃSKIPozwolenie na budowę

 12 AB.7351/773/06 27-09-2006 STAROSTA PŁOŃSKIPozwolenie na budowę

 13 NB.7353/443/09 29-12-2009 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO W 

PŁOŃSKU

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)
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 13 ZGŁOSZENIE Z DNIA 

11.09.2007

11-09-2007 POWIATOWY INSPEKTOR 

NADZORU BUDOWLANEGO W 

PŁOŃSKU

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RS 763/6/02 22-01-2002 STAROSTA PŁOŃSKIDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 WŚR.C-6614.3/03 31-12-2003 WOJEWODA MAZOWIECKI wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 PŚ.IV./AW/7672-12.17/0

9

22-04-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 23 PŚ.IV/BS/7671-4/08 10-04-2008 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 PŚ.IV./AW.7670-97.3/09 07-01-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2015

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 WŚR.I.JB/6640/24/07 13-12-2007 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

obowiązuje do:

31-12-2014

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  562 500,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 441 038,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  624 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)
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NIE

KWATERA NR 1 - NIE

KWATERA NR 2 - TAK (IŁ 9,5m, 10^-9 m/s)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

kwatera nr 1 - nie

kwatera nr 2 - tak (geomembrana PEHD 2mm)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5m, k>10-4m/s

rury drenarskie PE perforowane, DN 250

kolektory (materiał, średnica)

nachylenie wzdłuż kolektorów 1%

nachylenie w kierunku kolektorów 3%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

280

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

tak

-

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

nie

nie
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odzysk energii tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

mineralny

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

nie

nie

nie

nie

tak

nie

tak
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wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

tak

tak

tak

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  3,1000 wstępna okrywa rekultywacyjna

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  5,5000 wartswy izolacyjne

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  207,7000 warstwy izolacyjne

Osady z klarowania wody190902  29,0000 zabezpieczenie skarp bocznych

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  418 454,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków020305  13,8000
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Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów 

roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

020380  90,7000

Tworzywa sztuczne170203  0,1000

Odpadowa papa170380  32,1000

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  747,7000

Skratki190801  78,0000

Zawartość piaskowników190802  47,0000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  9 212,5000

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  934,1000

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uniszkach-Cegielni1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Uniszki-Cegielnia, 

06-513 

2

Gmina Wieczfnia Kościelna

Powiat Powiat mławski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 130020016

Nip 5690001697

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

Zakład Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o.
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ul. Płocka 102, 

06-500 Mława

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 7332-21/95 24-04-1995 Wójt Gminy Wieczfnia KościelnaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 10 7331/29/03 15-09-2003 Wójt Gminy Wieczfnia KościelnaDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 7332-21/95 24-04-1995 Wójt Gminy Wieczfnia KościelnaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 11 7331/29/03 15-09-2003 Wójt Gminy Wieczfnia KościelnaDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 I.7351/21/08 30-04-2008 Starosta MławskiPozwolenie na budowę

 12 UAN.7351/P/95 06-06-1995 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Mławie

Pozwolenie na budowę

 12 I.7351/405/05 05-10-2005 Starosta MławskiPozwolenie na budowę

 13 7114-303/05/06 06-01-2006 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Mławie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 PINB.7114-63/06 02-04-2006 Powiatowy Inpektor Nadzoru 

Budowlanego w Mławie

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 RLOŚ.7634-7/2002 27-03-2002 Starostwo Powiatowe w MławieDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 17 WŚR.C-6614.1/03 08-12-2003 Wojewoda Mazowiecki wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)

 21 PŚ-IV.7241.21.2012.BS 18-12-2012 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach

 21 WŚR.V.BS.6621/2/06 24-02-2066 Wojewoda Mazowiecki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie wydzielonej 

części składowiska na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach
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 23 WŚR.C-6625.5/05 30-12-2005 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WŚR.C-6625.3/05 25-10-2005 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WŚR-C.6625.1/02 23-12-2003 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 PŚ.IV/BS/7671-6.1/10 05-05-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 PŚ-IV.7241.51.2.2011.B

S

10-11-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WŚR.C-6625.2/05 16-08-2005 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 P.IV/PS/7671-20.2/08 07-11-2008 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 26 PŚ.V/KS/7600-97/08 12-05-2009 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

12-05-2009

obowiązuje do:

04-01-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/UR/7600-97/08 30-03-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

30-03-2011

obowiązuje do:

04-01-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 WŚR.I.6640/10/8/05 04-01-2006 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

04-01-2006

obowiązuje do:

04-01-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 WŚR.I.KB/6640/17/06 10-08-2006 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

10-08-2006

obowiązuje do:

04-01-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/KS/7600-97/08 10-02-2012 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

10-02-2012

obowiązuje do:

04-01-2016

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4
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Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  3

Pojemność całkowita [m3]32  2 390 670,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 2 387 670,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  56 600,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

Uszczelnienie mineralne - glina; miąższość 50cm, wsp. filtracji 10^(-9)-10^(-10), Bentomat SP SWW 1461-99

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana Carbofol 406 PEHD 2mm zabezpieczona geowłókniną GEON 700

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Drenaż ułożony na podsypce z piasku drobnego o miąższości 10 cm w obsypce filtracyjnej ze żwiru o uziarnieniu 16-32mm

rury dwuścienne perforowane z PEHD o śr. 200/176 mm

kolektory (materiał, średnica)

1%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

rowy zostaną wykonane po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

230

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

nie

tak
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wykorzystanie do celów technologicznych (

nawadnianie kwatery - deszczowanie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

odpady

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504
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Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

tak

tak

nie

tak

tak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  337,5100 przesypki

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  9 386,0000 przesypki

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  50,9000 przesypki

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  1 926 007,56

Ocena składowiska odpadów
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Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Skratki190801  149,6800

Zawartość piaskowników190802  26,3200

Minerały (np. piasek, kamienie)191209  7 925,3000

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  132,0400

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  320,5400

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  2 385,5200

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  20,6200

Odpady wielkogabarytowe200307  575,1400

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  8,4400

Nazwa składowiska odpadów Lafarge S.A. Wierzbica1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 2

Gmina Wierzbica

Powiat Powiat radomski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon

3

4

5

6
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Nip 5261060765

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Warszawska 110, 

28-366 Małogoszcz

Lafarge Cement S.A.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 23 PŚ-IV.7240.28.2013.AW 07-05-2013 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

Dane techniczne

29 Liczba kwater

Liczba kwater eksploatowanych30

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  257 600,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  18 400,00

35 Uszczelnienie nie

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 nie

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie
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Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
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kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  195 160,00

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali010102  0,0000

Nazwa składowiska odpadów SKŁADOWISKO POPIOŁU I ŻUŻLU1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

ŚWIERŻE GÓRNE, 

26-900 KOZIENICE

2

Gmina Kozienice

Powiat Powiat kozienicki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 670908367

Nip 8120005470

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

1, 

Świerże Górne, 

26-900 Kozenice

ENEA WYTWARZANIE S.A.

Decyzje
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Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 DA-4-137/91/76 17-03-1997 Wojewoda RadomskiDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 25-01-9999Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 RLS.III.GW.7211-1/64/76 10-07-1976 Wojewoda RadomskiPozwolenie na budowę

 13 RLŚ.III.GW.II-2/1/76 18-02-1976 Wojewoda RadomskiPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 WŚR-R-6614-2/2/02 24-02-2002 Wojewoda RadomskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 PŚ.IV./BS/7671-22.8/09 13-05-2010 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 24 obowiązuje od:

13-05-2010

obowiązuje do:

13-05-2020

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji składowiska była 

czasowa?

 25 WŚR-R-6620/8/04 30-06-2004 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

01-07-2004

obowiązuje do:

30-06-2014

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 WŚR.I.6640/13/6/05 20-12-2005 WOJEWODA MAZOWIECKI obowiązuje od:

20-12-2005

obowiązuje do:

20-12-2015

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  6

Liczba kwater eksploatowanych30  5

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  512 721 062,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 34 450 994,30
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Powierzchnia w granicach korony [m2]34  3 130 000,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

RURY KAMIONKOWE; 0,0006-0,0007

Układ rowów opaskowych, układ rur kamionkowych i PE. Układ zamknięty - częściowo zrzut do Rowu Michałowskiego.

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

OTWARTY BETONOWY

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 nie
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z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]

Ogrodzenie41 nie

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak
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gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

tak

tak

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  29 590 211,48

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Mieszanki popiołowo - żużlowe z mokrego odprowadzania 

odpadów paleniskowych

100180  353 279,7000

Nazwa składowiska odpadów Skłądowisko odpadówinnych niz niebezpieczne i obojętne w Radomiu -Wincentów1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Wincentego Witosa 98, 

26-600 Radom

2

Gmina M. Radom

Powiat Powiat m.Radom

3

4
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Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 670574883

Nip 7960069804

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. WITOSA 76, 

26-600 RADOM

PPUH RADKOM SP. Z O.O.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 WBP-I-8331/426/42/77 28-07-1982 Urząd Wojewódzki w RadomiuDecyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 11 WBP-I-8331/426/42/77 28-07-1982 Urz ad Wojewódzki w RadomiuDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 162/83 05-05-1983 Urząd Wojewódzki w RadomiuPozwolenie na budowę

 13 OS-III-8632/1/88 24-06-1988 Urząd Miejskiw RadomiuPozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 14 OŚR.7644/b/0/02/P 12-04-2004 Prezydent Miasta RadomiaDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 23 179/10/PŚ.O 11-06-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 23 WŚR-R-6625/3/02 31-12-2002 Wojewoda MazowieckiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 75/11/PŚ.Z 13-07-2021 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 75/11/PŚ.Z 14-07-2011 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

15-03-2012

obowiązuje do:

21-01-2013

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne
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29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31

Pojemność całkowita [m3]32  3 500 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 2 939 253,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  12,25

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PE o grubości 0,5 mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

Folia PE o grubości 0,5 mm przykryta jest 20 cm warstwą piasku. Na warstwie tej ułozona jest sieć drenów składająca się z 

z 3 przewodów: zbieraczy drenażowych i układu sieci sączków połaczonych ze  zbieraczami. Całość uszczelnienia i 

drenażu przykryta jest warstwą zabezpieczającą  (ochronną) o grubości 50 mm

odciekowe - kamionka o śr 100 mm,

zbierające  - kamionka o śr 250 mm, 

Odprowadzający - kamionka o śr 300 mm

kolektory (materiał, średnica)

1-6%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)
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Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

piach i odpady

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101
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Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03170504

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 

04)

100101  518,0450 Bieżąca okrywa rekultywacyjna skarp

Zużyte opony160103  57,3400 Budowa i kształtowanie skarp i obwałowań

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  163,9800 Budowa i kształtowanie skarp i obwałowań

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  232,7200 Warstwa przesypowa izolacyjna

Gruz ceglany170102  24,0000 Warstwa przesypowa izolacyjna

Gruz ceglany170102  223,0400 Budowa i kształtowanie skarp i obwałowań

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 114,6300 Warstwa przesypowa izolacyjna

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  1 606,0900 Budowa i kształtowanie skarp i obwałowań

Odpady z remontów i przebudowy dróg170181  1 850,8400 Budowa i kształtowanie skarp i obwałowań

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  4 191,1600 Bieżąca okrywa rekultywacyjna skarp

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 

17 05 03

170504  5 742,2500 Warstwa przesypowa izolacyjna

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05170506  999,9800 Bieżąca okrywa rekultywacyjna skarp

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  29 959,9800 Bieżąca okrywa rekultywacyjna skarp

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  10,6800 Warstwa przesypowa izolacyjna

Gleba i ziemia, w tym kamienie200202  16,8200 Bieżąca okrywa rekultywacyjna skarp

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52
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Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa020601  0,3400

Szkło170202  2,3800

Odpadowa papa170380  442,8400

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03170604  1 421,9300

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione 

w 17 08 01

170802  13,9800

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych

190501  9 980,5900

Inne niewymienione odpady190599  8 326,5200

Skratki190801  606,3400

Zawartość piaskowników190802  429,5400

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  30 748,1000

Odpady z czyszczenia ulic i placów200303  287,5600

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych200306  8,7200

Nazwa składowiska odpadów Sater Otwock Sp. z o.o.1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Otwock-Świerk, 

2

Gmina Otwock

Powiat Powiat otwocki

3

4
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Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 012392893

Nip 5321440981

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Johna Lennona 4, 

05-400 Otwock

Sater Otwock Sp z o.o.

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 11 A.7332b/209/96-97 07-04-1997 Prezydent Miasta OtwockDecyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeśli 

dotyczy)

 12 R.Ot/N/7351/401/96-97 24-04-1997 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Otwocku

Pozwolenie na budowę

 13 Kwatera nr 2 

PINB.7114/38/05

15-04-2005 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego w Otwocku

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 13 Kwatera nr1 

N/7357/74/97-98

01-04-1998 Kierownik Urzędu Rejonowego w 

Otwocku

Pozwolenie na użytkowanie (jeśli 

dotyczy)

 22 Kwatera nr 1 podkwatery 

nr 1a

07-03-2005 Wojewoda Mazowiecki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 WSR-V-6621/1/2005 07-03-2005 Wojewoda Mazowiecki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 PŚ-IV/BS/7671-7.4/10 10-06-2010 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

Decyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 WŚR.I.KB/664/0/30/06 12-07-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów
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 25 PŚ.V/KS/7600-159/08 29-01-2014 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

 26 WŚR.I.KB/664/0/30/06 12-07-2007 Wojewoda Mazowiecki obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

 26 PŚ.V/KS/7600-159/08 29-01-2014 Marszałek Województwa 

Mazowieckiego

obowiązuje od:

obowiązuje do:

Pozwolenie zintegrowane (jeśli 

dotyczy)

Dane techniczne

29 Liczba kwater  4

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  2 240 769,20

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 819 914,20

Powierzchnia w granicach korony [m2]34

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

uszczelnienie sztuczne-geomembrana PEHD - grubość 2mm

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

0,5m

rury drenażowe PEHD średnica 160mm

kolektory (materiał, średnica)
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1,5%

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

tak

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

3000

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

tak

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

nie

tak

tak

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  10,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 tak

Ewidencja odpadów43 tak

Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

5018



Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

materiał odpadowy

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów170101

Gruz ceglany170102

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów

170101  55,5000 warstwa izolacyjna

Gruz ceglany170102  44,8000 warstwa izolacyjna

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

170107  247,1000 warstwa izolacyjna

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający 

się do wykorzystania)

190503  2 933,5800 okrywa rekultywacyjna

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe190805  6 000,0000 okrywa rekultywacyjna

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  745 376,58

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do 

wykorzystania)

190503  6 153,1800

Inne niewymienione odpady190599  1 985,5600

Skratki190801  735,4400

Zawartość piaskowników190802  187,7200

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

191212  28 958,2600

Inne odpady nieulegające biodegradacji200203  1 887,6300
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Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach200399  91,5900

Nazwa składowiska odpadów Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w m. Wilczkowo, gm. Wyszogród1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów ul. Rębowska /37, 

Wilczkowo, 

09-450 

2

Gmina Wyszogród

Powiat Powiat płocki

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000528474

Nip

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Rębowska /37, 

Wilczkowo, 

09-450 

Gmina i Miasto Wyszogród

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 UAN-8322/1/86 01-01-1986 Naczelnik Gminy i Miasta 

Wyszogród

Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN IV/8381/1236/87 25-05-1987 Wojewoda PłockiPozwolenie na budowę

 14 OŚ.I.7644-3/53/2001 30-07-2001 Starosta PłockiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej
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 22 RŚ.II:7644-3/42/2010 08-06-2010 Starosta Płocki wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Dane techniczne

29 Liczba kwater  1

Liczba kwater eksploatowanych30  0

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  53 120,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 2 500,00

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  6 500,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

25,5 M, 0,01 M/D

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 nie

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)

kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów
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Gromadzenie odcieków37 nie

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

nie

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  0,20

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie

Waga44 nie

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 nie

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 tak

Ziemia/trawa

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych
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rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

tak

tak

nie

nie

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów
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Nazwa składowiska odpadów Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Bieniędzice1

Ogólne informacje

Adres składowiska odpadów , 

Bieniędzice, 

26-625 Wolanów

2

Gmina Wolanów

Powiat Powiat radomski

Województwo WOJ.  MAZOWIECKIE

Regon 000548809

Nip 9482391296

Typ składowiska składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

3

4

5

6

7

8

9 Nazwa i adres zarzadzającego 

składowiskiem odpadów

ul. Radomska 20, Wolanów

Gmina Wolanów

Decyzje

Znak Data wydania Organ wydającyDecyzja Inne

 10 Wójt Gminy Przytyk 04-01-1993 BTK-7331/1/93Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy)

 12 UAN-7351/16/2/93/12/41

/MB

09-06-1993 Rejonowy Urząd w RadomiuPozwolenie na budowę

 14 ROŚ.I-O-7644/22/02 Starosta RadomskiDecyzja o wykonaniu przeglądu 

ekologicznego na podstawie art. 33 

ust. 1 ustawy wprowadzającej

 15 ROŚ.I-O-7644/189/2003 12-12-2003 Starosta radomski wyznaczony rok dostosowania:

0

Decyzja o dostosowaniu na podstawie 

art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 

wprowadzającej (jeśli dotyczy)
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 22 ROŚ.V.6237.6.2011 27-09-2011 Starosta Radomski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 22 ROŚ.V.6234.4.2012 23-04-2012 Starsosta Radomski wyznaczony rok zamknięcia:

0

data zaprzestania przyjmowania 

odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska 

odpadów na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

 23 ROŚ.V.7644/60 21-07-2010 Starosta RadomskiDecyzja zatwierdzająca instrukcję 

eksploatacji skladowiska

 25 ROŚ.V.7644/45 08-07-2009 Starosta Radomski obowiązuje od:

obowiązuje do:

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów

Dane techniczne

29 Liczba kwater  2

Liczba kwater eksploatowanych30  1

Liczba kwater zamkniętych31  1

Pojemność całkowita [m3]32  40 000,00

Pojemność zapełniona łącznie 

z warstwami izolacyjnymi [m3]

33
 14 997,28

Powierzchnia w granicach korony [m2]34  15 100,00

35 Uszczelnienie tak

naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji)

sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji)

Geomembrana  +0,5 m gliny

izolacja syntetyczna (materiał, grubość)

Drenaż odcieków36 tak

warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji)
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kolektory (materiał, średnica)

ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %)

zewnętrzny system rowów

Gromadzenie odcieków37 tak

w specjalnych zbiornikach (pojemność, m3)

Postępowanie z odciekami38 odprowadzanie do kanalizacji miejskiej

wywóz do oczyszczalni miejskiej

wykorzystanie do celów technologicznych (

nie

tak

oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik śckieków oczyszczonych)

Instalacja do odprowadzania gazu 

składowiskowego

39 tak

z emisją do atmosfery

spalanie w pochodni

odzysk energii

tak

nie

nie

Pas zieleni40 tak

szerokość pasa [m]  3,00

Ogrodzenie41 tak

Rejestracja wjazdów42 nie

Ewidencja odpadów43 nie
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Waga44 tak

Urządzenia do mycia i dezynfekcji45 tak

Wykonywanie warstw izolacyjnych 

odpadów

46 nie

rodzaj materiału

Odpady wykorzystane do warstw izolacyjnych

rodzaj odpadówkod odpadów

Monitoring w fazie 

przedeksploatacyjnej

47 dane meteorologiczne

konrola elementów służących do monitoringu

wody powierzchniowe

wody podziemne

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub 

poeksploatacyjnej

48 opad atmosferyczny

wody powierzchniowe

wody odciekowe

wody podziemne

gaz składowiskowy

osiadanie powierzchni składowiska

struktura i skład odpadów

Odpady

Czy odpady składowane są w sposób 

nieselektywny?

49

Odpady poddane odzyskowi na 

składowisku w roku sprawozdawczym 

(jeśli dotyczy)

50

nie

nie

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

nie
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kod odpadu rodzaj odpadu masa odpadu [Mg] cel wykorzystania odpadu

Masa odpadów dotychczas przyjęta do składowania (jeśli dotyczy) [Mg]51  3 749,30

Ocena składowiska odpadów

Podać klasę, do jakiej zakwalifikowano składowisko na podstawie 

kryteriów formalnych

52

Kod 

odpadów

Rodzaj odpadów Masa odpadów składowana w roku sprawozdawczym [Mg]

masa odpadów sucha masa odpadów

c) Spalarnie lub współspalarnie odpadów

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Spalanie fluidalne

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Gmina

Powiat

Województwo

M. Płock

Powiat m.Płock

WOJ.  MAZOWIECKIE

REGON

NIP

611418838

7742816522

5029



Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:
spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę PŚ.V/KS/7600-119/08 18-12-2012 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Pozwolenie na użytkowanie

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

WŚR.I.6640/15/16/04/05 02-09-2005 Wojewoda Mazowiecki

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 50 000,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

nie nie

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

050103 Osady z dna zbiorników  13,8600

050109 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające 

substancje niebezpieczne

 5 021,2550  5 021,2550
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080111 Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 21,3800

130703 Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)  0,4970

160509 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 

lub 16 05 08

 0,0400

160708 Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty  22,8800  22,8800

190810 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż 

wymienione w 19 08 09

 3 588,9800  3 588,9800

190812 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków 

przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

 6 255,1810  6 255,1810

191211 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 

niebezpieczne

 1 216,1620

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Spalarnia Ostrołęka

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka

Gmina

Powiat

Województwo

M. Ostrołęka

Powiat m.Ostrołęka

WOJ.  MAZOWIECKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

146249404

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę AU 8391/19/84 20-04-1984 Prezydent M. Ostrołęki
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Pozwolenie na użytkowanie RB.7355/154/D/02 30-12-2002 Urząd Miejski w Ostrołęce

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

PS-IV.7243.51.2012.PS 26-09-2012 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 300,00

 300,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

tak tak

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

180102 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 

służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

 10,6039

180103 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje 

chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do 

przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, 

że wywołują choroby u ludzi i zwi

 5,5761

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia
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kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190107 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  0,1375

190110 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych  0,0162

190111 Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje 

niebezpieczne

 0,4854

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Stacja Termicznej Utylizacji Osadów ściekowych (STUOŚ)

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Czajki 4/6, WARSZAWA

Gmina

Powiat

Województwo

M.st. Warszawa

Powiat m.st. Warszawa

WOJ.  MAZOWIECKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

015314758

5250005662

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę PB nr 109/BIA/2009 12-05-2009 Prezydent m. st. Warszawy

Pozwolenie na użytkowanie IIIOT/492/U/2012 27-10-2012 Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st
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Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

72/10/PŚ.Z 17-08-2010 Marszałek Województwa Mazowieckiego

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności

Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 224 000,00

 633,20

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: rok

tak tak

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190801 Skratki  211,9400

190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe  99 219,0000  25 378,9600

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190107 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  1 523,5400
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190114 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13  5 426,8200

190306 Odpady niebezpieczne zestalone  1 380,4600

190307 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06  5 510,9400

Nazwa spalarni lub współspalarni odpadów Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (OUZ2)

Adres spalarni lub współspalarni odpadów ul. Gwarków 9, 04-459 Warszawa

Gmina

Powiat

Województwo

M.st. Warszawa

Powiat m.st. Warszawa

WOJ.  MAZOWIECKIE

REGON

NIP

Typ instalacji: Współspalanie - % masy w ogólnej masie spalanego paliwa 

konwencjonalnego:

015314451

5272391342

spalarnia

Decyzja Znak Data Organ wydający

Pozwolenie na budowę 327/96 08-07-1996 UG W-wa Targówek

Pozwolenie na użytkowanie 377/AB/2001 08-03-2001 Starostwo Powiatu Warszawskiego

Zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów

WŚR.I.6640/2/2/04 21-06-2004 Wojewoda Mazowiecki

Decyzja o wstrzymaniu 

działalności
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Planowana moc przerobowa [Mg/rok]

Odzysk energii w roku sprawozdawczym [GJ]

 128 000,00

Oczyszczanie 

gazów lub pyłów

odpylenie usuwanie metali 

ciężkich

usuwanie dioksyn 

i furanów

inne

tak tak tak

Monitoring gazów lub pyłów: Przegląd ekologiczny:

opis: Ciągły dotycz. zanieczyszczeń : Pył, HCI, SO2, NO2, CO 

Całkowity węgiel organiczny i okresowy dotyczy 

zanieczyszczeń: flurowodór, kadm+tal, rtęć, 

antymon+arsen+ołów+chrom+kobalt, 

miedź+mangan+nikiel+wanad+cyna+dioksyn i furany

rok

tak tak

Odpady poddawane termicznemu przekształceniu

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  55,0400

150106 Zmieszane odpady opakowaniowe  1 043,2600

180109 Leki inne niż wymienione w 18 01 08  65,3140

180208 Leki inne niż wymienione w 18 02 07  0,1040

190110 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych  44,9200

191210 Odpady palne (paliwo alternatywne)  4 997,1600

191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 

11

 1 394,7600

200101 Papier i tektura  14,4400

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  42,2400
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200110 Odzież  0,6000

200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  7,6790

200139 Tworzywa sztuczne  0,7800

200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny  7,2700

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  7 280,7700

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  41 524,6900

200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  26,3350

Odpady powstające w trakcie termicznego przekształcenia

kod 

odpadów

rodzaj odpadów

masa 

odpadów

masa odpadów 

[Mg]

sucha masa 

odpadów

190102 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych  681,7100

190107 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych  245,8400

190110 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych  44,9200

190112 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11  15 077,4400

190113 Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne  38,5000

190307 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06  2 699,2800
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Dział 9. Informacja o gospodarowaniu pojazdami wycofanymiz eksploatacji, przyjętymi do stacji demontażu

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji 

za rok 0

Nazwa albo imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu

Adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego stację 

demontażu

, 

Adres stacji demontażu, której dane sprawozdanie dotyczy , 

NIP

REGON

Telefon/faks/e-mail
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Dział 10. Informacje dotyczące frakcji materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę prowadzącego 

strzępiarkę w wyniku próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

Rok sprawozdawczy:

Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę

REGON

Nazwa

, Adres

PKD :

PKD od 2007 :

Próba strzępienia

Numer zestawienia :

Miejsce przeprowadzenia próby :

Gmina :

Masa przekazanych pojazdów [Mg] : 

Data wykonania próby :

Frakcje materiałowe Masa [Mg] Zawartość [%]

frakcja metali żelaznych

frakcja metali nieżelaznych

frakcja tworzywa sztucznego

frakcja szkła

frakcja lekka i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych

frakcja lekka i pyłów zawierających substancje niebezpieczne

frakcja pozostałości

Stacje demontażuLp.

, 
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